
كتب: مو�سى حدادي

اع���ت���م���د م����ع����ايل م��دي��ر 

اجلامعة الدكتور  بدران العمر 

معيداً   101 تعيني  م��وؤخ��راً 

حما�ضر  رتبة  على  ومعيدة 

على   اأ�ضماوؤهم  واملو�ضحة 

اأع�ضاء  �ضوؤون  عمادة  موقع 

وامل��وظ��ف��ني  ال��ت��دري�����س  هيئة 
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والبحث  العليا  للدرا�ضات  اجلامعة  وكيل   واأو�ضح 

املعيدين  ل�����ض��وؤون  ال��دائ��م��ة  اللجنة  رئ��ي�����س  العلمي 

الباحثني  وم�ضاعدي  اللغات  ومدر�ضي  واملحا�ضرين 

اأن��ه��ت حم�ضر  اللجنة  اأن  ال��ع��ام��ري  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 

واملحا�ضرين  املعيدين  ل�ضوؤون  الدائمة  اللجنة  اجتماع  

بتاريخ  الثاين  الباحثني  وم�ضاعدي  اللغات  ومدر�ضي 

1439/3/4ه� من امل�ضتحقني وامل�ضتحقات من املعيدين 
واملعيدات باجلامعة للتعيني على وظيفة حما�ضر وفقاً 

لآلية التعيني املعتمدة من قبل اللجنة والتي ت�ضمل جميع 

العمل على وظيفة معيد وهي  املكت�ضبة خالل  النقاط 

نقطة،   »70« املاج�ضتري  »اأقدمية احل�ضول على درجة 

نقطة؛   »30« ال��دك��ت��وراه  برنامج  يف  البدء  واأق��دم��ي��ة  

م�ضرياً اإىل اأنه لن يتم اإ�ضدار قرارات التعيني اإل بعد 

ورود تو�ضيات جمال�س الأق�ضام والكليات املتخ�ض�ضة.

هيئة  اأع�����ض��اء  ن���ادي  وم����درب  م�����ض��رف  ك�ضف 

بن  حمدان  اجلامعي  بال�ضكن  واملوظفني  التدري�س 

اأن النادي »خدمي ترفيهي«  عبدالرحمن احلمدان 

امل��ادي،  باملعنى  ربحياً  ولي�س  الأوىل  ال��درج��ة  يف 

التي  الر�ضوم  تفوق  اليومية  الت�ضغيل  فتكاليف 

يتح�ضل عليها النادي من الأع�ضاء، والتي تبلغ 600 

ريال للفرد �ضنوياً.                التفا�سيل �ص 20

لل�ضوؤون  اجلامعة  وكيل  اأكد 

التعليمية الدكتور عبدالعزيز 

املتفوقني  الطلبة  اأن  العثمان 

وامل����وه����وب����ني ث������روة وط���ن 

لروؤية  اجل��وه��ري  وامل��ح��رك 

2030، مبيناً �ضرورة توفري 
ك��ل ج��ه��د مم��ك��ن ل��الرت��ق��اء 

بهذه الكوكبة من الطلبة املتفوقني واملوهوبني، واأن 

الأمل فيهم كبري وال�ضتثمار فيهم مك�ضب للجامعة 

والوطن.

تفا�سيل �ص2

ا�ضتقبل مدير اجلامعة الدكتور 

بدران العمر يوم اخلمي�س املا�ضي 

املفو�س  الوزير  اأوم��وري،  �ضيت�ضو 

الدبوما�ضية  البعثة  رئي�س  ونائب 

ح�ضر  ب���ال���ري���ا����س،  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

الدكتور  اجلامعة  وكيل  الجتماع 

وامل�ضرف على  ال�ضلمان،  عبداهلل 

باجلامعة  ال��دويل  التعاون  اإدارة 

وتناول  الرتكاوي،  مزيد  الدكتور 

اجلانبان مناق�ضة اأوا�ضر ال�ضداقة 

بني ال�ضعبني ال�ضعودي والياباين، 

يف  الدولتني  بني  التعاون  وجمال 

ومت  اجل��ام��ع��ي،  التعليم  جم���ال 

اآلية  و�ضع  درا���ض��ة  على  الت��ف��اق 

�ضعود  امل��ل��ك  جامعة  ب��ني  للعمل 

واجل��ام��ع��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة، وزي���ادة 

البحث  جمال  يف  التعاون  فر�س 

العلمي والتعاون الأكادميي.

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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اتفاقيات وتعاون وتفاهم

كتبت: العنود ال�سالح

الطالبات  مبدينة  فيزيكا  ن��ادي  نظم 

حيث  نوعها،  من  جديدة  فعالية  م��وؤخ��ًرا 

ال�ضهرية  ال��ع��امل��ي��ة  احل��ك��اي��ة  ت�ضتعر�س 

»األي�س يف بالد العجائب«، وتنقل اجلمهور 

بداية  الذي ميثل  الأرنب  اإليها عرب جحر 

احلكاية  مفاهيم  رب��ط  مت  وق��د  احلكاية، 

مببادئ ونظريات فيزيائية، يف اإطار �ضيق 

وطريقة عر�س جديدة، ت�ضاعد على ربط 

النظريات العلمية ب�ضور م�ضوقة. 

كلية  وكيلة  م��ن  ك��ل  الفعالية  ح�ضرت 

العلوم، وكيلة ق�ضم الفيزياء والفلك، وعدد 

من  وع��دد  التدري�س،  هيئة  ع�ضوات  من 

طالبات اجلامعة من خمتلف التخ�ض�ضات، 

طالبات  م��ن  ع��دد  ا�ضت�ضافة  مت��ت  كما 

مدر�ضتني باملرحلة الثانوية. 

فيزيكا واألرنب

تعيين 101 معيدًا 
ومعيدة على رتبة محاضر

600 ريال رسوم 
التسجيل بالنادي الرياضي

لقاء مفتوح في األولى المشتركة 
للمتفوقين والموهوبين

 ..Press Start
للطالبات

 Press فعالية  الرقمية  العقول  نادي  نظم 

والتي  للطالبات،  اجلامعية  باملدينة   Start
باأنواعها،  الألعاب  اأهمية  تعزيز  اإىل  تهدف 

الألعاب  و�ضوق  ال�ضابة  للمواهب  وال��رتوي��ج 

املتعة  لإ�ضافة  هدفت  كما  ال�ضعودي،  املحلي 

وت�ضتهدف  التعليمي،  ال�ضرح  على  وامل���رح 

ال��ف��ع��ال��ي��ة م��ن�����ض��وب��ات ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �ضعود 

ومطوّري الألعاب. بداأت الفعالية يوم الثنني 

1439/3/9ه� املوافق 2017/11/27 

وقع معايل مدير اجلامعة د. بدران العمر 

مع  تفاهم  مذكرات  ث��الث  املا�ضي  الثنني 

عدد من اجلهات، حيث مت توقيع اتفاقية مع 

رئي�س  مّثلها  والتي  اخلريية  الوقف  جمعية 

جمل�س اإدارة اجلمعية معايل ال�ضيخ عبداهلل 

التفاهم  مذكرة  ُوقعت  ذلك  بعد  منيع،  بن 

مع موؤ�ض�ضة »منحة الوقفية«، ومّثلها رئي�س 

ب��ن حممد  علي  الأ���ض��ت��اذ  اإدارت��ه��ا  جمل�س 

املهيدب.

توقيع  اجلامعة  مدير  معايل  رع��ى  كما 

لل�ضبكات  �ضي�ضكو  اأكادميية  اإن�ضاء  اتفاقية 

 »Cisco Networking Academy«

مع �ضركة �ضي�ضكو ال�ضعودية.

امللك  كلية  مدير  زار  مغاير  جانب  وعلى 

والوفد  اخلليوي  �ضعد  اللواء  الأمنية  فهد 

امللك  جامعة  املا�ضي  الثالثاء  له  امل��راف��ق 

مدير  معايل  ا�ضتقبالهم  يف  وك��ان  �ضعود، 

اجلامعة، ووكيل اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية 

العثمان،  عبدالعزيز  الدكتور  والأكادميية 

حيث تبادل الطرفان اأوجه التعاون امل�ضرتك 

وتعزيزه.

قد  1435ه�  عام  يف  اجلامعة  اأن  يذكر 

تعاونت مع  كلية امللك فهد الأمنية من خالل 

الأوىل  ال�ضنة  لطلبة  ابتعاث  فر�س  توفر 

تخ�ض�ضات  لدرا�ضة  باجلامعة،  امل�ضرتكة 

اأمنية يف عدة جامعات عاملية، على اأن تنتهي 

الدرا�ضة بتعيني مبا�ضر باأحد قطاعات وزارة 

اأول، ح�ضب  برتبة: مالزم، مالزم  الداخلية 

مدة الدرا�ضة.

تفا�سيل �ص2 , 3

5

آلية للبحث العلمي مع الجامعات »اليابانية«



كتب - طارق ال�شيباين

قّدم نادي الإعالم بجامعه امللك �ضعود الع�ضوية الفخرية ملعايل وزيرة 

التحاقهم  اأثناء  ال�ضباب بدولة المارات �ضما بنت �ضهيل املزروعي، وذلك 

بربنامج »القيادات الإعالمية العربية ال�ضابة« املقام مبركز ال�ضباب العربي 

يف مدينتي دبي واأبوظبي، والذي كان حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ  من�ضور بن 

زايد اآل نهيان النائب الثاين ملجل�س الوزراء . 

واأعربت معاليها عن �ضكرها لنادي الإعالم واعتزازها بالع�ضوية املقدمة 

لها من ِقبل النادي . 

العديد  تخلله  الأ�ضبوعني  قرابة  ا�ضتمر  قد  الربنامج  اأن  يذكر 

املوؤ�ض�ضات  لأبرز  امليدانية  والزيارات  العمل  وور�س  املحا�ضرات  من 

لالإعالم  دبي  وموؤ�ض�ضة   MBC جمموعة  مثل:  ال�ضخمة  الإعالمية 

. بلومبريج  نباء  اأ ووكالة   CNNو العربية  وقناة 

رعى معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر 

وبح�ضور وكيل اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية والأكادميية 

الدرا�ضات  كلية  العثمان وعميد  الدكتور عبدالعزيز 

املا�ضي  الثنني  �ضباح  املجتمع  وخدمة  التطبيقية 

لل�ضبكات  �ضي�ضكو  اأكادميية  اإن�ضاء  اتفاقية  توقيع 

»Cisco Networking Academy« بني جامعة 

التطبيقية  ال��درا���ض��ات  بكلية  ممثلة  �ضعود  امللك 

وذلك  ال�ضعودية،  �ضي�ضكو  و�ضركة  املجتمع  وخدمة 

مبتطلبات  املخرجات  لربط  اجلامعة  جهود  �ضمن 

الرقمي  التحول  وبرامج  ولدفع خطط  العمل  �ضوق 

اململكة  روؤية  الأه��داف املحددة �ضمن  يتفق مع  مبا 

العربية ال�ضعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

قام بتوقيع التفاقية من جانب اجلامعة عميد 

كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع الدكتور 

اآل ال�ضيخ وعن �ضي�ضكو ال�ضعودية مديرها  اأحمد 

املهند�س  وبح�ضور  العوهلي  هيثم  املهند�س  العام 

�ضهيل ح�ضنني - مدير �ضي�ضكو الإقليمي »قطاعات 

ها�ضم  والأ�ضتاذ  احلكومي«   - ال�ضحة   – التعليم 

اململكة.  يف  �ضي�ضكو  اأكادميية  مدير   - �ضهوان 

�ضي�ضكو  اأكادميية  خ��الل  من  الطالب  ويكت�ضب 

لل�ضبكات املهارات الالزمة لت�ضميم وبناء و�ضيانة 

�ضبكات احلا�ضب، مما ي�ضاعد على حت�ضني الآفاق 

الوظيفية مع تلبية الزيادة يف الطلب العاملي على 

متخ�ض�ضي ال�ضبكات.

الآداب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ب��رع��اي��ة 

�ضعود  اآل  بن  ثنيان  نايف  الدكتور 

بق�ضم  اللغوي  التدريب  مركز  اأق��ام 

لعمداء  تدريبية  دورة  العربية  اللغة 

»�ضفرة  بعنوان  ووكالئها  الكليات 

قدمها  الأك��ادمي��ي«  للقائد  الإق��ن��اع 

�ضالح  الأ�ضتاذ  الإعالمي  امل�ضت�ضار 

الأحمر.

حتدث املدرب خالل هذه الدورة 

الإقناعية  ال�ضياغة  م��ه��ارات  ع��ن 

التي يحتاجها القائد الأكادميي يف 

الأكادميية،  جم���الت الإدارة  ثالثة 

امل�����ض��ارك��ات ال��ع��ل��م��ي��ة، ال��ت��وا���ض��ل 

احلديث  ف�ضل  حيث  الجتماعي، 

عن مرحلة التخطيط لبناء الر�ضالة 

درا�ضة  من  تت�ضمنه  وما  الإقناعية 

ثم  اأولً،  الر�ضالة  مل�ضتقبل  عميقة 

ال��ه��دف امل��اأم��ول م��ن الت�����ض��ال، ثم 

الظروف املحيطة التي توؤثر يف هذا 

الت�ضال.

ك��م��ا ف�����ض��ل ال��ق��ول يف اأ���ض��ل��وب 

البناء الذي حتتاجه اأنواع التوا�ضل 

والعر�س  املبا�ضر،  اخلطاب  الثالثة 

والو�ضائل  ال��و���ض��ائ��ل،  با�ضتخدام 

الو�ضيطة.

يجب  التي  الأدوار  عن  وحت��دث 

�ضخ�ضًيا،  بها  العتناء  القائد  على 

فيه  التفوي�س  ميكن  التي  والأدوار 

لبناء ر�ضالة اإقناعية ناجحة.

البناء  �ضرورة  امل��درب عن  واأك��د 

وكيفية  الإقناعية  للر�ضالة  ال�ضفهي 

حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��اغ��م ب���ني امل��ن��ط��وق 

امل�ضاعدة  ال��و���ض��ائ��ل  يف  وامل��ك��ت��وب 

لتجنب ان�ضراف امل�ضتمعني وانقطاع 

التوا�ضل. 

نظم ق�ضم اللغة العربية بالتعاون 

مع ق�ضم الإعالم حما�ضرة بعنوان 

األقاها د.  لغوية �ضائعة«،  »اأخطاء 

عبداهلل الدايل، وذلك يوم الثالثاء 

املا�ضي املوافق 1439/3/17. 

ب����داأ امل��ح��ا���ض��ر ب��ا���ض��ت��ع��را���س 

ومنها  ال�ضائعة،  الأخطاء  مظاهر 

اخل���ط���اأ ال�����ض��ريف واخل���ط���اأ يف 

غري  يف  كلمة  وا�ضتعمال  التعدية 

وكذلك   ل��ه،  امل�ضتخدم  �ضياقها 

اخلطاأ يف ال�ضبط.

واأ�ضار د. الدايل اإىل اأن معتمده 

يف الت�ضحيح اللغوي هو الن�ضو�س 

الكرمي  القراآن  وهي  بها،  املحتج 

واحلديث النبوي ال�ضريف وال�ضعر 

ا�ضتعر�س  كما  ال��ق��دمي،  العربي 

التي  الكلمات  م��ن  ع���دداً  بعدها 

وقعت فيها اأخطاء لغوية منوعة.

الو�ضع  اأن  ال��داي��ل  د.  وي���رى 

تتكلم  النا�س  واأن  بخري  العربي 

يف  يخرج  ل  وحديثهم  بالعربية 

ع���ن ف�ضيح  اأح���وال���ه  م���ن  ك��ث��ري 

العامي.

الأ�ضاتذة  وقد تداخل عدد من 

منهم د. نا�ضر الر�ضيد ود. خالد 

ب�ضندي ود. مها امليمان وعدد من 

طالب الدرا�ضات العليا وطالباته، 

وك��ان��ت حم��ور امل��داخ��الت ت��دور 

منهج  اأو  اآلية  و�ضع  �ضرورة  حول 

وع���دم  وال��ت�����ض��وي��ب،  للتخطئة 

له  يكون  اأن  ميكن  فيما  الت�ضدد 

وجه من العربية اأو وفق موازينها 

و�ضمتها.

املتفوقني  الطلبة  ب��رن��ام��ج  اأق���ام 

لل�ضوؤون  اجلامعة  بوكالة  واملوهوبني 

مفتوحاً  لقاًء  والأكادميية  التعليمية 

التاأهيلية  مبرحلته  الربنامج  لطلبة 

امل�ضرتكة  الأوىل  ال�����ض��ن��ة  ب��ع��م��ادة 

لل�ضوؤون  اجلامعة  وكيل  رعاية  حتت 

ال��دك��ت��ور  والأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

عبدالعزيز العثمان. 

ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء ال���دك���ت���ور ن��ام��ي 

االأوىل  ال�����ض��ن��ة  ع��م��ي��د  اجل��ه��ن��ي 

الدلبحي  علي  وال��دك��ت��ور  امل�ضرتكة 

املتفوقني  ال��ط��ل��ب��ة  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر 

وامل���وه���وب���ني ب��اجل��ام��ع��ة وال��دك��ت��ور 

عبداملجيد اجلريوي من�ضق الربنامج 

بعمادة ال�ضنة الأوىل امل�ضرتكة ووكالء 

العمادة وروؤ�ضاء الأق�ضام. 

توجيهية  بكلمة  اللقاء  بُ��دء  حيث 

التعليمية  لل�ضوؤون  اجلامعة  لوكيل 

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

اأن  على  فيها  اأك��د  وال���ذي  العثمان 

ث��روة  وامل��وه��وب��ني  املتفوقني  الطلبة 

لروؤية  اجلوهري  املحرك  وهم  وطن 

2030، موؤكداً على �ضرورة توفري كل 
الكوكبة  بهذه  لالرتقاء  ممكن  جهد 

وامل��وه��وب��ني  املتفوقني  الطلبة  م��ن 

وال�ضتثمار  كبري  فيهم  الأم���ل  واأن 

وال��وط��ن،  للجامعة  مك�ضب  فيهم 

�ضاكراً اجلميع على اجلهود املبذولة 

لالرتقاء بالطلبة والربنامج. 

ث��م ُف��ت��ح ب���اب ال��ن��ق��ا���س واحل���وار 

اأ�ضئلة  ع��ل��ى  الإج���اب���ة  مت��ت  ح��ي��ث 

الربنامج  حول  الطلبة  وا�ضتف�ضارات 

يقدمها  التي  التدريبية  وال��ربام��ج 

املختلفة،  الربنامج  م��راح��ل  خ��الل 

الدلبحي  علي  ال��دك��ت��ور  ب��ني  حيث 

اجلامعة  اإدارة  ب��اأن  الربنامج  مدير 

وخمتلف كلياتها وعلى راأ�ضهم معايل 

مدير اجلامعة يولون طلبة الربنامج 

مو�ضحاً  واله��ت��م��ام،  الرعاية  ُج��ل 

تاأتي  والأن�ضطة  ال��ربام��ج  ه��ذه  اأن 

اإن�ضجاماً مع اأهداف برنامج الطلبة 

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

اإع���داد  اإىل  ال��رام��ي��ة  عمله  وخ��ط��ة 

واملوهوبني  املتفوقني  اجلامعة  طلبة 

والقيادات  للكفاءات  ن��واة  ليكونوا 

واإب���راز  خالل تطوير  م��ن  العلمية 

اآف��اق  وتنمية  ومهاراتهم  ق��درات��ه��م 

التفكري لديهم، وزيادة قدراتهم على 

التكيف مع متطلبات التنمية املعا�ضر 

ة.

  

إيقاف الريال الورقي
املحلية  امل�����ض��ارف  ت�ضتعد 

الفنية  الإج�������راءات  لإن���ه���اء 

من  ال��ورق��ي��ة  العملة  لإي��ق��اف 

فئة الريال وا�ضتبدالها بالعملة 

امل��ع��دن��ي��ة م��ن ف��ئ��ت��ي ال��ري��ال 

وال��ري��ال��ني، وذل���ك م��ن خالل 

ال���ف���رز وال���ع���د والإي�������داع يف 

امل�ضارف نف�ضها.

امل�ضارف عرب  »�ضاما«  ال�ضعودي  العربي  النقد  موؤ�ض�ضة  ووجهت 

خطاب يت�ضمن ا�ضتعدادها ل�ضتقبال العملة املعدنية خا�ضة الريال 

تدريجي حتى  ب�ضكل  الورقية  العملة  التعامل مع  واإيقاف  والريالني 

اختفائها نهائيا يف جميع الفروع.

بناء مفاعليين نوويين 
دعت اململكة املناف�ضني للم�ضاركة يف بناء مفاعلني للطاقة النووية 

درا�ضات  مراحل  يف  البدء  مت  اأن��ه  خا�ضة  اأمريكية،  �ضركات  بينها 

متقدمة، م�ضرًيا اإىل اأن الوليات املتحدة الأمريكية اأبدت رغبتها يف 

امل�ضاركة يف تنفيذ امل�ضروع من الناحية القت�ضادية وال�ضرتاتيجية.

»مقياس« لجودة »اإلنترنت«
دع����ت ه��ي��ئ��ة الت�����ض��الت 

م�ضتخدمي  املعلومات  وتقنية 

اإىل  ال�ضعودية  يف  الإن��رتن��ت 

جودة  قيا�س  اختبارات  عمل 

جت��رب��ة الإن���رتن���ت م��ن خ��الل 

»مقيا�س«  منظومة  اأدوات 

 »IOS« متجر  يف  امل��ت��وف��رة 

الإلكرتوين  املوقع  با�ضتخدام  اأو   »GOOGLE PLAY« متجر  اأو 

 VIBER« اأو اأجهزة قيا�س الإنرتنت الثابت »www.meqyas.sa«

www.meqyas.sa/« الهيئة جمانا عرب توفرها  التي   »– DSL
.»signup
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وطني

وطني

الدراسات التطبيقية توقع اتفاقية إنشاء 
أكاديمية سيسكو

لقاء مفتوح في األولى المشتركة للمتفوقين والموهوبين

 أخطاء لغوية شائعة.. باآلداب»شفرة اإلقناع« في مركز التدريب اللغوي

حتت رعاية وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية  

المعايير األساسية 
لكتابة الورقة 

العلمية.. بجامعة 
اإلمام

وزيرة الشباب اإلماراتية عضو 
في نادي اإلعالم 

اأق����ام ك��ر���ض��ي اأب���ح���اث ل��ق��اح��ات 

ال��ت��اب��ع جلامعة  امل��ع��دي��ة  الأم���را����س 

امللك �ضعود موؤخراً حما�ضرة بعنوان 

الورقة  لكتابة  الأ�ضا�ضية  »املعايري 

ال��ع��ل��م��ي��ة«، األ��ق��ت��ه��ا ال��دك��ت��ورة منال 

ف��وزي، وذلك بجامعة الإم��ام حممد 

بن �ضعود الإ�ضالمية، بق�ضم الكيمياء.

واأو�ضحت الدكتورة منال فوزى اأن 

الورقة العلمية هي عبارة عن تقرير 

اأ�ضا�ضه على و�ضف  مكتوب يقوم يف 

نتائج بحث اأ�ضلي، م�ضيفة اأن �ضيغة 

على  ومبنية  حم��ددة  التقرير  ه��ذا 

الأخالقيات العلمية.

اإىل  حديثها  يف  منال  د.  تطرقت 

لكتابة  الأ�ضا�ضية  واملعايري  املحاور 

ال�ضروط  م�ضتوفًيا  العلمي،  البحث 

العاملية  املجالت  يف  والن�ضر  لقبوله 

املتخ�ض�ضة ذات معامل تاأثري عايل.
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3 مذكرات تفاهم في »المنح الدراسية«

املا�ضي  االثنني  اجلامعة  وقعت 

ث���اث م��ذك��رات ت��ف��اه��م م��ع ع��دد 

املنح  بطاب  املهتمة  اجلهات  من 

ورع��اي��ت��ه��م، وق���د م��ّث��ل اجل��ام��ع��ة 

م��ع��ايل امل��دي��ر ال��دك��ت��ور  ب���دران 

العمر.

قاعة  الذي مت يف  التوقيع  وكان 

مع  بداأ  اجلامعة  ببهو  الت�ضريفات 

ومّثلها  اخل��ري��ة  ال��وق��ف  جمعية 

�ضليمان  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  معايل 

اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  م��ن��ي��ع  ب���ن 

ال�ضمو  �ضاحب  وّقع  ثم  اجلمعية، 

�ضلمان  ب��ن  بندر  الدكتور  االأم���ر 

جلنة  رئي�س  �ضعود  اآل  حممد  بن 

اإفريقيا مذكرة التفاهم  الدعوة يف 

مم��ث��ًا ل��ل��ج��ن��ة، واخ��ت��ت��م ت��وق��ي��ع 

امل���ذك���رات مب��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م مع 

ومّثلها  الوقفية«،  »منحة  موؤ�ض�ضة 

االأ���ض��ت��اذ  اإدارت��ه��ا  جمل�س  رئي�س 

علي بن حممد املهيدب.

وقد رّحب معايل املدير ب�ضيوف 

ح�ضورهم  على  و�ضكرهم  اجلامعة 

واأثنى على اهتمام اجلهات الثاث 

ب��ط��اب امل��ن��ح ورع��اي��ت��ه��م، واأب��دى 

املهتمني  م��ع  بال�ضراكة  �ضعادته 

اجلامعة  واأن  ال��درا���ض��ي��ة  ب��امل��ن��ح 

ت��رح��ب ب��ال��ت��ك��ام��ل م���ع اجل��ه��ات 

ورعاية  املنح  جم��ال  يف  االأ�ضيلة 

الطاب.

وك���ان ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و االأم���ر 

الدكتور بندر بن �ضلمان بن حممد 

رئي�س جلنة الدعوة يف اإفريقيا قد 

�ضتكون  واأنها  املذكرة  بتوقيع  اأ�ضاد 

متميزة  عاقة  بداية  اهلل  �ضاء  اإن 

قبول  مو�ضوعات  يف  اجلامعة  مع 

ورعاية طاب املنح من دول اإفريقيا 

اأثناء درا�ضتهم وبعد تخرجهم.

ب�����دوره اأب�����دى م��ع��ايل ال�����ض��ي��خ 

منيع  ب���ن  ���ض��ل��ي��م��ان  ب���ن  ع���ب���داهلل 

يف  دوره���ا  ع��ل��ى  للجامعة  ���ض��ك��ره 

واأن  وتعليمهم  املنح  طاب  خدمة 

الوقف  جمعية  م��ع  امل��ذك��رة  ه��ذه 

ال��رع��اي��ة  ل��ه��ذه  ام���ت���داداً  �ضتكون 

حيث �ضيعمل الطرفان على تقدمي 

اأجل طاب  ي�ضتطيعونه من  ما  كل 

امل�ضتهدفني. املنح 

بن حممد  علي  االأ�ضتاذ  واأعرب 

اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل��ه��ي��دب 

�ضعادته  الوقفية  منحة  موؤ�ض�ضة 

اأدوارها  يف  اجلامعة  مع  بالتكامل 

جت��اه ط��اب امل��ن��ح واأب���دى ت��ف��اوؤالً 

كبراً اأن تكون هذه املنا�ضبة بداية 

�ضيوف  خل��دم��ة  ف��اع��ل��ة  ���ض��راك��ة 

بادنا طاب املنح.

  المهيدب: شراكة فاعلة لخدمة ضيوف بالدنا بن منيع: نعمل على تقديم التسهيالت لطالب المنح

بندر آل سعود: بداية مميزة مع الجامعة في قبول طالب من دول إفريقيا أثناء دراستهم وبعد تخرجهم

مثل اجلامعة د. العمر

العلوم تستقبل » األلمانية« لالعتماد األكاديمي
كتب: �ضلطان ال�ضويرخ

 ا�ضتقبلت كلية العلوم موؤخراً فريق 

لاعتماد  االأملانية  الوكالة  مراجعي 

االأكادميي الدويل »ASIIN« بغر�س 

برناجماً  اأحد ع�ضرة  اعتماد  جتديد 

الزيارة  ب��داأت  الكلية.   يف  اأكادميًيا 

بعقد اجتماع بح�ضور وكيل اجلامعة 

يو�ضف  الدكتور  والتخطيط  للتطوير 

العمادات  بع�س  وممثلي  ع�ضري، 

باجلامعة، ووكاء كلية العلوم وروؤ�ضاء 

االأق�ضام، ووكيات االأق�ضام عرب البث 

املبا�ضر ومن�ضقي ومن�ضقات االعتماد 

وتعتمد  الكلية.  ل��ربام��ج  االأك��ادمي��ي 

التي  االأك��ادمي��ي  االع��ت��م��اد  عمليات 

يقوم بها الفريق الزائر على التحقق 

ملتطلبات  الكلية  برامج  ا�ضتيفاء  من 

وتقارير  الدولية  االأكادميي  االعتماد 

الدرا�ضة الذاتية التي تُعدها الربامج، 

تخلل ال��زي��ارة ق��ي��ام ال��ف��ري��ق ب��زي��ارة 

ميدانية ملرافق الكلية من خمتربات، 

معامل اأبحاث، قاعات درا�ضية، مراجعة 

اخل��ط��ط ال��درا���ض��ي��ة، االط����اع على 

جميع االأن�ضطة واإج��راء مقابات مع 

الطاب واالأ�ضاتذة واخلريجني وجهات 

التوظيف. وتنتهي العملية باإعداد تقرير 

عن عمليات التقومي، والتي على �ضوئها 

يتم جتديد �ضهادة االعتماد الدويل من 

قبل الفريق. ويُعد ح�ضول كلية العلوم 

على االعتماد االأكادميي ال��دويل من 

خطوة   »ASIIN« االأملانية  الوكالة 

اإيجابية يف م�ضرة الكلية مبا يعود على 

طابها وطالباتها بالنفع، واالإ�ضهام يف 

رفع امل�ضتوى العلمي واالأكادميي وفقاً 

الآخر ما مت التو�ضل اإليه من تقنيات 

تعليمية حديثة مما يجعلها يف م�ضاف 

الكليات العلمية ذات اجل��ودة العالية 

عاملياً، ويجعلها حمط جذب قطاعات 

االأعمال والكليات املماثلة يف اجلامعات 

العاملية؛ مما يو�ضع جم��االت التعاون 

بخريجي  املتمثلة  املخرجات  ويجعل 

العام  القطاعني  طلب  حم��ل  الكلية 

على  االعتماد  يُ�ضّهل  كما  واخلا�س. 

اخلريجني عملية احل�ضول على قبول 

للدرا�ضات العليا يف اأف�ضل اجلامعات 

العاملية.
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اأ�صدر معايل مدير اجلامعة قراراً بتعيني 

الدكتور معجب العدواين رئي�صاً لق�صم اللغة 

د. العدواينالعربية واآدابها.

تنفيذ مشروع دراسة تحليلية لواقع نظم السياسات واإلجراءات

عميد »اللغويات العربية« يفتتح قاعة التعلم الذاتي

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  وافق 

وال���ت���ط���وي���ر ال���دك���ت���ور ي��و���ص��ف 

ع�����ص��ري ع��ل��ى م��ق��رح م�����ص��روع 

ال���درا����ص���ة ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة ل���واق���ع 

ن��ظ��م ال�����ص��ي��ا���ص��ات والإج�����راءات 

ب��اجل��ام��ع��ة امل���ق���دم م���ن ع��م��ي��د 

الدكتور  واجلودة  التطوير  عمادة 

الق�صومي. �صالح 

م��ن  الأوىل  امل���رح���ل���ة  ت���ب���داأ 

امل�������ص���روع ب���درا����ص���ة ال���و����ص���ع 

وحدات  �صت  ت�صم  لعينة  الراهن 

هي  باجلامعة  داري��ة  واإ اأكادميية 

����ص���ن���ان، ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ات ط��ب الأ

العمادات  ومن  الأعمال،  دارة  واإ

ل����ك����رون����ي����ة  ال����ت����ع����ام����ات الإ

و  الطاب  �صوؤون  والت�����ص��الت، 

العليا.   الدرا�صات 

الو�صول  اإىل  الدرا�صة  تهدف 

اأهمها  من  املخرجات،  من  لعدد 

نظم  لتفعيل  مقرح  منوذج  و�صع 

بهدف  والإج����راءات  ال�صيا�صات 

ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح�����ص��ني، واإع����داد 

خ��ط��ة ع��م��ل ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��وح��دات 

لتطوير  والإداري������ة  ك��ادمي��ي��ة  الأ

وتقرير  واإج��راءات��ه��ا،  �صيا�صاتها 

ال�صيا�صات  كافة  مراجعة  ي�صمل 

احلالية  والعمليات  والإج��راءات 

حتديد  مع  امل�صتهدفة  بالوحدات 

بنظم  اخلا�صة  الفجوات  وحتليل 

وذلك  والإج���راءات،  ال�صيا�صات 

على  ال��ت��ج��رب��ة  لتعميم  مت��ه��ي��داً 

لا�صتفادة  اجلامعة  وحدات  كافة 

الدرا�صة. نتائج  من 

اللغويات  معهد  عميد  اف��ت��ت��ح 

القحطاين  �صعد  الدكتور  العربية 

املعهد،  الذاتي مبكتبة  التعلم  قاعة 

احلا�صبات  من  بعدد  جّهزت  وق��د 

اللغة  لتعليم  مواقع  بعدة  املربوطة 

من  ع��دد  اإىل  بالإ�صافة  العربية، 

واإ�صطوانات  واملطبوعات،  الكتب 

تعليمية  ب��رام��ج  تت�صمن  م��دجم��ة 

ثانية  لغة  العربية  اللغة  ملتعلمي 

من  جم��م��وع��ة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 

اخل���رائ���ط وال�����ص��ور والأط��ال�����س 

واملعاجم.

املعهد  وكيل  املعهد  عميد  راف��ق 

لل�صوؤون الأكادميية الدكتور حممود 

للتطوير  املعهد  ووك��ي��ل  امل��ح��م��ود، 

القا�صي،  ه�صام  الدكتور  واجل��ودة 

ورئي�س ق�صم اللغة والثقافة الدكتور 

اأحمد احلقباين.

وقد قدم الأ�صتاذ ح�صن ال�صياري 

رئي�س اللجنة امل�صرفة على امل�صروع 

القاعة  ملحتويات  مف�صًا  عر�صاً 

واحتياجاتها  الب�صرية  وك��وادره��ا 

امل�صتقبلية.

ب�صرورة  املعهد  عميد  وجه  وقد 

���ص��رع��ة ت��ف��ع��ي��ل ال��ق��اع��ة ومت��ك��ني 

وت�صهيل  ارت��ي��اده��ا  م��ن  ال��ط��اب 

وال�صتفادة  حمتوياتها  ا�صتخدام 

م��ن��ه��ا يف ت��ع��زي��ز ت��ع��ل��م��ه��م ال��ل��غ��ة 

العربية. 

تكريم الوحدات المتميزة في 
محطة ديراب

الزراعيه  والتجارب  الأبحاث  حمطة  مدير  املفرج  حمد  الدكتور  كرم 

امل�صاعد  املدير  املحطة بح�صور  يف  املتميزة  الوحدات  موؤخراً  بديراب، 

وم�صريف الوحدات حيث مت تكرمي وحدة الزينه والتن�صيق احلدائق، اأبحاث 

املحا�صيل ووحدة الري، حيث �صكر مدير املحطة اجلميع على جهودهم يف 

اإجناح العمل واأن يكون هذا التكرمي دافعاً للجميع على الإبداع.

لأول مرة.. 

نيجيرية تحصل على ماجستير 
اآلداب بالجامعة

متت مناق�صة ر�صالة املاج�صتر املقدمة اإىل ق�صم الدرا�صات الإ�صامية 

بللو،  عامل  بنت  ر�صيدة  الطالبة  من  �صعود  امللك  جامعة  الربية،  بكلية 

الفقه  اأ�صتاذ  اليمني،  حممد  الدكتور  اإ�صراف  حتت  اجلن�صية،  نيجرية 

بالرا�صي  املتعلقة  الفقهية  »اأحكام  بعنوان  الإ�صامية،  الدرا�صات  بق�صم 

يف فقه الأ�صرة... درا�صة مقارنة«.

عبدالعزيز  الدكتور  من  املكونة  املناق�صة  من جلنة  كل  قّدم  اأن  وبعد   

ال�صويحي، والدكتور بندر العتيبي ماحظاتهما وتوجيهاتهما البناءة على 

الر�صالة.

واأو�صت اللجنة منح الطالبة درجة ماج�صتر الآداب يف تخ�ص�س »الفقه 

واأ�صوله« مع ن�صر الر�صالة بكاملها.

عقدت اإدارة التخطيط التطويري 

اجتماعاً  واجل��ودة  التطوير  بعمادة 

م����وؤخ����راً ب��رئ��ا���ص��ة وك���ي���ل ع��م��ادة 

التطوير  ل�صوؤون  واجل��ودة  التطوير 

وبح�صور  ال�صلويل،  م�صفر  الدكتور 

ومن�صوبي  ال��ع��م��ادة  م�����ص��ت�����ص��اري 

الإدارة.

 هدف الجتماع بحث املقرحات 

اآليات  بتحديث  اخلا�صة  التطويرية 

ي�صمن  مب��ا  الإدارة،  داخ��ل  العمل 

حت��ق��ي��ق م���زي���داً م���ن الإجن������ازات 

ال��ت��ي ت�����ص��ه��م يف حت��ق��ي��ق اخل��ط��ة 

التطوير  ل��ع��م��ادة  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 

واجل������ودة، وي���اأت���ي ذل���ك ان��ط��اق��اً 

التطوير  على  الدائم  احلر�س  من 

كافة  اأداء  يف  امل�صتمر  والتح�صني 

كيانات عمادة التطوير واجلودة.

�صاركت كلية ال�صياحة والآثار يف 

ال�صتثمار  فر�س  ملتقى  فعاليات 

ال�صياحي الذي اختتم موؤخراً مبقر 

الغرفة التجارية بالريا�س.

جناح  يف  الكلية  م�صاركة  ج��اءت 

لل�صياحة«  ال�����ص��ع��ودي��ة  »اجل��م��ع��ي��ة 

العامة  ال��ع��اق��ات  ب�����اإدارة  ممثلة 

�صرحاً  امللتقى  ل��زوار  قدموا  الذين 

واأهدافها  اجلمعية  عن  م�صتفي�صاً 

قدمت  كما  لها،  النت�صاب  و�صروط 

الجتماع  حل�صور  العامة  الدعوات 

الأول للجمعية والذي �صيعقد �صباح 

اللغويات  مبعهد  املقبل  الأرب���ع���اء 

العربية.

برز الهدف الرئي�س من امل�صاركة 

اإ���ص��ه��ار ك�����وادر ال��ك��ل��ي��ة وط��اب��ه��ا 

وبحث  اخل��ا���س  للقطاع  املتميزين 

ف��ر���س ا���ص��ت��ث��م��ار م��ه��ارات��ه��م، كما 

من  جمموعة  على  اجلناح  احتوى 

وال��ن�����ص��رات  الإع��ام��ي��ة  الكتيبات 

واملطبوعات التوعوية والإر�صادية.

اللغات والترجمة 
تساهم في اللجنة 

السعودية الروسية
قام  ال�صتثمار  هيئة  من  بطلب 

ق�صم اللغات احلديثة والرجمة بكلية 

جلامعة  التابعة  والرجمة  اللغات 

هيئة  ع�صو  بتكليف  �صعود  امل��ل��ك 

الدريد  التدري�س حممد عبدالعزيز 

الفورية  الرجمة  باأعمال  بالقيام 

اأثناء الدورة اخلام�صة لأعمال اللجنة 

والتي  امل�صركة  الرو�صية  ال�صعودية 

جرت يف مركز اململكة يف الريا�س يف 

الفرة من 2/11/- 1439/2/13 
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توجت الدورة بالتوقيع على �صل�صلة 

من التفاقيات ومذكرات التفاهم يف 

جمالت ال�صناعة والزراعة والتجارة 

بني اجلانبني ال�صعودي والرو�صي.

»الهندسة الكيميائية« 
ينظم زيارة للقرية 

الشمسية
الكيميائية  الهند�صة  ن��ادي  نظم 

ال�صم�صية  القرية  اإىل  علمية  زيارة 

امللك  مل��دي��ن��ة  ال��ت��اب��ع��ة  العيينة  يف 

رافق  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز 

امل�صرف  ال��زي��ارة  ه��ذه  الطاب يف 

على النادي الدكتور اإبراهيم املعتاز، 

ال��زائ��رون يف  حيث جت��ول الطاب 

اأرجاء القرية ال�صم�صية.

مشرفة جديدة إلدارة 
الهوية

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  اأ���ص��در 

اإداري��اً  ق��راراً  العمر  بدران  الدكتور 

�صعيد  بن  منال  الأ�صتاذة  بتكليف 

اإدارة  وح��دة  على  م�صرفة  بالعمل 

الهوية؛ بالإ�صافة اإىل عملها.

إدارة التخطيط التطويري تبحث آليات التحديث

»السياحة واآلثار« تشارك في ملتقى فرص 
االستثمار السياحي

ورشة كتابة وتبويب المراجع
 31 مببنى  م��وؤخ��ًرا  الإن�صانية  الدرا�صات  بحوث  مركز  نظم 

القاعات امل�صركة الدور الأول معمل 7، ور�صة عمل بعنوان »كتابة 

�صمية  الدكتورة  من  كل  فيها  APA6«، حتدث  املراجع  وتبويب 

طالبات  هي  امل�صتهدفة  والفئة  ال��دوة  اأمل  والدكتورة  النجا�صي 

الدرا�صات العليا، اأما اأهداف الور�صة هي تعريف املتدربات على 

نظام APA6، وتعرفهم على طريقة تن�صيق املقالت والأبحاث، 

املراجع،  قائمة  وكتابة  الن�س،  داخل  املعلومات  توثيق  وطريقة 

بالإ�صافة اإىل ممار�صة املتدربات عملًيا قواعد الكتابة والتوثيق 

يف APA6 . وقد لقيت الور�صة جناًحا كبًرا، حيث اأثنى اجلميع 

على مو�صوعها واجلهد املبذول فيها.

الشعالن يحصل على جائزة 
أفضل بحث

ح�صل ع�صو هيئة التدري�س بق�صم الهند�صة الكهربائية يف كلية 

الهند�صة الدكتور عبداهلل ال�صعان على جائزة اأف�صل بحث وذلك 

 »IEEE« يف موؤمتر معهد املهند�صني الكهربائيني والألكرونيني

 .2017 دي�صمرب   1-29 الفرة  يف  البحرين  مملكة  يف  املنعقد 

وكان البحث عن كيفية تقييم وح�صاب الطاقة الكهربائية املنتجة 

من وحدات التوليد با�صتخدام حتويات »فورير« ال�صريعة. 

وحدات  لتحميل  الو�صول  يف  جديدة  طريقة  البحث  ت�صمن 

التوليد بطرق ذكية ت�صاعد على ا�صتغال الوحدات ذات الكفاءة 

العالية، مما يوفر يف تكاليف الوقود بالن�صبة ل�صركة الكهرباء من 

جهة وينعك�س على تخفي�س تكاليف التعرفة الكهربائية بالن�صبة 

للم�صرك من جهة اأخرى.



اأط��ل��ق��ت امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة للطالبات ب��رع��اي��ة وك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة ل�����ش���ؤون 

الطالبات الدكت�رة اإينا�س العي�شى، لقاء »اإجناز« بدورته الثالثة حتت �شعار 

»اإجنازات وطن نبنيها ب�ش�اعدنا«، وا�شتمرارًا ملا مت عقده بامل�ا�شم ال�شابقة 

تطلعات  من  اأثر«، وانطالقًا  لنا  و»ب��اإجن��ازات��ن��ا  ونرتقي«  نلتقي  »باإجنازاتنا 

امل�شتقبلية للجامعة  2030م، والروؤية  ال�طني  التح�ل  ال�طن يف برنامج 

جمتمع  ب��ن��اء  يف  والتميز  العاملية  ال��ري��ادة  حتقيق  يف  ل��دوره��ا  وا�شت�شعارًا 

املعرفة والعمل على حت�شني وتط�ير الأداء الإداري.

غزيل  الدكت�رة  الإن�شانية  العل�م  اأق�شام  عميدة  من  كل  الفتتاح  ح�شر 

ال��ع��ي�����ش��ى وع��م��ي��دة اأق�����ش��ام ال��ع��ل���م وال���درا����ش���ات ال��ط��ب��ي��ة ال���دك���ت����رة مي�شاء 

ومن�ش�بات  التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء  م��ن  وع���دد  الكليات  القر�شي ووكيالت 

اجلامعة. 

اإجناز وعطاء

بد�أ �حلفل باآيات من �لذكر �حلكيم، تالها عر�ض �لفيلم �لوثائقي »�إجناز 

وعطاء« عن �إجناز�ت �ملدينة، ثم عر�ض مرئي »يوم يف جامعتي«. مت بعد ذلك 

تد�سني مبادر�ت »خدمة وطن« و»كتابي علم ينتفع به« على م�ستوى �ملدينة 

�جلامعية وعر�ض ت�سنيف �لأد�ء �ملوؤ�س�سي.

ونوهت �لدكتورة �إينا�ض �لعي�سى بدور �جلامعة يف تاأ�سيل �لعمل �ملوؤ�س�سي 

قائلة: »هناك معايري و�حدة جتمعنا وجنتمع على كلمة و�حدة و�لآن �جلامعة 

�عتمدت موؤ�سر�ت �أد�ء، كما �أن �ملدينة �جلامعية و�سعت لنف�سها موؤ�سر�ت 

�أد�ء �إ�سافية، وقيا�سها من �سنة ل�سنة و�إعالنها يف هذ� �للقاء �ل�سنوي«.

حمطات النجاح

و�أكدت يف ذ�ت �ل�سياق �لأ�ستاذة م�ساعل �مل�ساري رئي�سة �للجنة �ملنظمة 

للقاء قائلة: »�إن �للقاء يهدف �إىل ت�سليط �ل�سوء على حمطات �لنجاح يف 

�لعام �ملن�سرم وير�سخ �لعملية �لإنتاجية، حيث يتم ��ستعر��ض ما مت �إجنازه 

من م�سروعات و�لتفكري حول م�ستجد�ت �حلا�سر وحتديات �مل�ستقبل«

طم�حات وطن

و�أردفت �لأ�ستاذة هو�زن كتبي رئي�سة �لق�سم �لإعالمي باإد�رة �لعالقات 

يف  ر�ئدة  من�سة  بو�سفه  �للقاء  هذ�  �أهمية  »تاأتي  قائلة:  و�لإعللالم  �لعامة 

�جلامعية  �ملدينة  جناح  و�أ�سا�ض  �لإد�ري  �لكادر  وحتفيز  �لإنتاجية  تعزيز 

للطالبات لتحقيق طموحات �لوطن.

اإجنازات �شن�ية

�أيام �حتوى على م�ساركات من  �للقاء معر�ض حيوي ملدة ثالثة  �ساحب 

كافة �أق�سام �جلامعة يف عر�ض �إجناز�تهم �ل�سنوية، ومتيز مركز �لطالبات 

ذو�ت �لإعاقة يف عر�ض �إح�سائيات �لطالبات، فعدد طالبات �لبكالوريو�ض 

�لإعاقة  ذوي  طالبات  وت�سكل  طالبة،   16 و�ملاج�ستري  طالبة  لل92  و�سل 

�لب�سرية �ملجموعة �لأكرب من �لطالبات بن�سبة 74، كما عر�ض �ملركز عدد 

�خلريجات ومنهن: �لبكالوريو�ض 21، و�ملاج�ستري 1.

�شراكات عاملية

عقد  جهة  من  �إجناز�تها  و�ملعلومات  �حلا�سب  علوم  كلية  عر�ست  كما   

�سر�كات عاملية يتم من خاللها �لتبادل �ملعريف �مل�ستمر خالل �لعام �لدر��سي 

و�لتقنية  للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك  ومدينة   »Microsoft« �سركة  مثل 

»KACST«، و�أي�ساً �إجناز�ت �لتدريب �مليد�ين �لتي متيزت باأربعة طلبات 

بر�ء�ت �خرت�ع و 5 �أور�ق علمية وت�سميم 29 تطبيقاً �إلكرتونياً و53 موقعاً 

�إلكرتونياً، وهذه جميعها ح�سيلة عمل �لطالبات.

�لعتماد  على  بر�جمها  جميع  ح�سول  �لأعمال  �إد�رة  كلية  �أعلنت  كما 

�لأعمال يف  �إد�رة  كليات  من   »5%« �سمن  تعترب  و�أنها  �لوطني  �لأكادميي 

�لعامل �حلا�سلة على �لعتماد �لأكادميي �لدويل.

ويف �خلتام قدم ق�سم �لعالقات �لعامة لفتة جميلة من خالل لوحة �أحجية 

تكتمل  حتى  �للوحة  يف  ��سمها  حتمل  قطعة  بو�سع  جهة  كل  تقوم  كبرية، 

وتظهر هيكاًل لأق�سام �جلامعة يف �لنهاية.

�لعام،  لهذ�  للطالبات  �جلامعية  �ملدينة  �إد�رة  �إجنللاز�ت  �أبرز  من  وكانت 

��ستحد�ث فريق �سيانة ن�سائي ملبا�سرة �أعطال �سيار�ت �لقولف �لب�سيطة، 

وتطبيق نظام �ملخالفات �ملرورية ل�سبط حركة �ل�سري و�لتوقف، و�لعمل على 

توحيد �لأعمال �لإد�رية �ملتماثلة لإد�رة �ملدينة �جلامعية.
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بدورته الثالثة 

برعاية العميد

يف الأ�سبوع الثاين ع�رش 

لقاء »إنجاز« بمدينة الطالبات

مركز أوكسفورد ينظم الملتقى الثالث لكراسي البحث
وكيل اللغات والترجمة 

يلتقي الطالب 

مهارات البحث العلمي من 
مركز بحوث الدراسات العلمية 

�جلامعي  �لعام  من  �لأول  �لدر��سي  للف�سل  �لطالبي  �لن�ساط  �إطار  يف 

�لدكتور  و�لرتجمة  �للغات  كلية  عميد  مللن  وبرعاية  1439/1438هل، 
عبد�لرحمن �ملن�سور، نظمت وكالة �لكلية لل�سوؤون �لأكادميية �للقاء �لطالبي 

وكيل  حمد�ن  �آل  بندر  �لدكتور  وبح�سور   ،106 �لكلية  مللدرج  يف  �ملفتوح 

�لكلية للتطوير و�جلودة �لدكتور مبارك  لل�سوؤون �لأكادميية، ووكيل  �لكلية 

�لقحطاين، وروؤ�ساء �لأق�سام �لأكادميية بالكلية وعدد كبري من �أع�ساء هيئة 

�لتدري�ض و�لطالب. 

�أعقبها كلمات لعميد �لكلية  �آيات من �لقر�آن �لكرمي،  بد�أ �للقاء بتالوة 

ووكيل �ل�سوؤون �لأكادميية، ومقرر �لأن�سطة متحورت حول و�قع وم�ستقبل 

�لعديد من �ملو��سيع �ملهمة ملجتمع �لكلية، تال ذلك فتح باب �لنقا�ض و�حلو�ر 

وطرح �لأ�سئلة و�ل�ستف�سار�ت من قبل طالب �لكلية، و�لتي جاءت يف �أغلبها 

حول �لأن�سطة �لطالبية و�لرب�مج �لتطوعية، �إىل جانب بع�ض �ل�ستف�سار�ت 

�خلا�سة باخلطط �لدر��سية لبع�ض �لرب�مج �لأكادميية. 

حما�سرة  �إقامة  عن  و�لطبية  �لعلمية  �لدر��سات  بحوث  مركز  �أعلن 

�لأ�سبوع �لثاين ع�سر �سمن برنامج »مهار�ت �لبحث �لعلمي �لعا�سر«، وذلك 

بعنو�ن  حما�سرة  �لثنني،  غد�  م�ساء  �لل2  وحتى  ظهر�ً   12 �ل�ساعة  عند 

�ل�سيدلية  بق�سم  �لتدري�ض  تلقيها ع�سو هيئة  �لعلمي«  �لبحث  »�أخالقيات 

�لدور  �مل�سرتكة/  �لقاعات  مببنى30  �لعنزي  ف�سيلة  �لدكتورة  �لإكلينكية 

�لأول/ قاعة 13.

قدر�ت  تعزيز  �إىل  �لتدريبية  �لرب�مج  �إقامة  خالل  من  �ملركز  وي�سعى 

عند  �لت�سجيل �سيكون فورياً  باأن  �لبحثية، علًما  �لعليا  �لدر��سات  طالبات 

�حل�سور، لذ� نرجو �حل�سور مبكًر� للت�سجيل ملحدودية �ملقاعد، و�ستمنح 

�سهاد�ت للح�سور.

د. العيسى: المدينة الجامعية وضعت 
مؤشرات أداء إضافية 

احتوى المعرض على مشاركات من كافة 
أقسام الجامعة و عرض إنجازاتهم السنوية

علوم الحاسب والمعلومات تميزت بتصميم 
29 تطبيقًا و53 موقعًا إلكترونيًا

ينظم مركز �أوك�سفورد للدر��سات 

�لإ�سالمية �لتابع جلامعة �أوك�سفورد 

2018م  علللام  خلللالل  �لللربيللطللانلليللة 

ومر�كز  لكر��سي  �لثالث  �مللتقى 

�لبحث �لعلمية �ملمّولة من �ململكة 

جامعة  مللع  بالتعاون  �خللللارج  يف 

ثَّلة يف مركز �مللك  �مللك �سعود ممُ

�جلزيرة  تاريخ  لدر��سات  �سلمان 

�لعربية وح�سارتها.

مركز  على  �مللل�للسللرف  و�أو�للسللح 

تللاريللخ  لللدر��للسللات  �سلمان  �مللللللك 

�جللللزيلللرة �لللعللربلليللة وحلل�للسللارتللهللا 

�أن  �ل�سبيعي،  عللبللد�هلل  �لللدكللتللور 

جامعة  مللن  عر�ًسا  تلقى  �ملللركللز 

�أوكلل�للسللفللورد �لللربيللطللانلليللة لإقللامللة 

ومر�كز  لكر��سي  �لثالث  �مللتقى 

�لبحث �لعلمية �ملمّولة من �ململكة 

بللاخلللارج يف رحللابللهللا، وذلللك بعد 

�لنجاح �لذي حققه �مللتقى �لثاين 

�مللك  جامعة  مقر  يف  �أقيم  �لللذي 

�سعود مب�ساركة 22 كر�سياً ومركز�ً 

ميثلون �أعرق �جلامعات �لأمريكية 

و�لأوروبية و�لآ�سيوية.

�هتمام  �أن  �ل�سبيعي  د.  و�أفللاد 

با�ست�سافة  �أوكلل�للسللفللورد  جللامللعللة 

باأهمية  منها  قناعة  ياأتي  �مللتقى 

�لعلمية  �ملللنللا�للسللبللات  هلللذه  مللثللل 

�ملعلومات  توثيق  يف  �ملتخ�س�سة 

جامعة  ملكانة  وتقديًر�  �لتاريخية، 

و�لهتمام  �لعلمية،  �سعود  �مللك 

معها  و�لتجارب  �خلللرب�ت  بتبادل 

يف  �لعلمية  �ملحا�سن  جانب  �إىل 

�لعامل �لتي تدعم بع�سها �ململكة.

و�أ�سار د. �ل�سبيعي �إىل �أن طلب 

هذ�  بللاإقللامللة  �أوكلل�للسللفللورد  جامعة 

حتقق  مللا  يللوؤكللد  �لعلمي  �مللتقى 

جذبت  �إيجابية  علمية  نتائج  من 

�مللتقيني  خالل  لها  �لعلماء  �هتمام 

�جلامعة،  مقر  يف  و�لللثللاين  �لأول 

ويعد جناًحا للدور �لبارز �لذي تقوم 

به �ململكة يف دعم �ملحا�سن �لعلمية 

�أينما وجدت للقيام بدورها يف هذ� 

�ملجال خدمة للعلم و�لعلماء.



برئا�سة وكيل اجلامعة للتخطيط 

ع�سريي  يو�سف  الدكتور  والتطوير 

ع��ق��د جم��ل�����س ال��وك��ال��ة اج��ت��م��اع��ه 

الدوري الثاين، حيث ناق�س االجتماع 

من  املهمة  املو�سوعات  من  العديد 

تطوير  م��ق��رح  مناق�سة  اأب���رزه���ا، 

للتخطيط  اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة  ه��وي��ة 

طباعة  عملية  ومناق�سة  والتطوير، 

وعملية  للجامعة  التنظيمي  الهيكل 

ت��وزي��ع��ه ع��ل��ى وح����دات اجل��ام��ع��ة، 

ومن�سة اإتقان ومناق�سة االحتياجات 

القادمة،  املرحلة  خالل  التطويرية 

ك��م��ا ن��اق�����س االج��ت��م��اع جت��ه��ي��زات 

ور����س���ة ع��م��ل م��راج��ع��ة وحت��دي��ث 

للجامعة  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 

عمادة  وا�ستعدادات   KSU2030
خالل  لتنفيذها  واجل��ودة  التطوير 

االجتماع  ناق�س  كما  املقبلة،  الفرة 

يت�سمن  ق�سري  فيلم  اإع��داد  مقرح 

التي  واخلدمات  بالوكالة  التعريف 

تقدمها كافة الوحدات التابعة لها. 

اجلامعة  وكالة  اأن  بالذكر  جدير 

ثمانية  يتبعها  والتطوير  للتخطيط 

التطوير  اإدارية هي: عمادة  كيانات 

املهارات،  تطوير  عمادة  واجل���ودة، 

دار جامعة امللك �سعود للن�سر، مكتب 

العالقات املجتمعية، اإدارة االإح�ساء 

مركز  املخاطر،  اإدارة  واملعلومات، 

ال��وث��ائ��ق وم��رك��ز ال��ت��دري��ب وخدمة 

املجتمع. 

ووك��الء،  عميد  االجتماع  ح�سر 

التابعة  الكيانات  ومديرو  وم�سرفو، 

للوكالة، وم�ساعد، وم�ست�سارة وكيل 

وال��ت��ط��وي��ر،  للتخطيط  اجل��ام��ع��ة 

وامل�ست�سار االإعالمي للوكالة.
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جامعة الكويت تشارك بمؤتمر تحليل الجينات
�ساركت جامعة الكويت يف املوؤمتر 

جينات  لتحليل  االأول  االإق��ل��ي��م��ي 

االأمرية  مركز  نظمه  الذي  االأجنة، 

اخلليج  جلامعة  ال��ت��اب��ع  اجل��وه��رة 

االأ�ستاذ  وقال  البحرين،  يف  العربي 

الكويت  جامعة  بكلية طب  امل�ساعد 

واأط��ف��ال  العقم  ع��الج  واأخ�����س��ائ��ي 

االأنابيب د. عبدالرحمن ال�سري، اإن 

فح�س االأجنة قبل نقلها اإىل الرحم 

ي��ع��ت��ر م��ن االإج�������راءات امل�����س��ان��دة 

ويهدف  االأن��اب��ي��ب،  اأط��ف��ال  لعلمية 

تطوير  �سبل  اإىل بحث  املوؤمتر  هذا 

الأط��ف��ال  ال�سليم  احل��م��ل  م��ع��دالت 

حتليل  يف  متخ�س�س  مركز  اأول  افتتاح  مع  انعقاده  ويتزامن  االنابيب، 

جينات االأجنة قبل احلمل ويتبع مركز االأمرية اجلوهرة بجامعة اخلليج 

العربي.

3 مؤتمرات دولية بجامعة الشارقة

 3 املا�سي  نوفمر  من  االأخ��ري  الثلث  خ��الل  ال�سارقة  بجامعة  ُعقد 

موؤمترات دولية، االأول موؤمتر »نحو قانون موحد للعقود يف ظل اأحكام 

»موؤمتر  والثاين  نوفمر،   21 اإىل   20 من  الفرة  يف  العربي«  الق�ساء 

ال�سرق االأو�سط للمواد اجلافة امل�سبقة اخللط املتطورة الثاين« يوم 26 

من ال�سهر نف�سه، والثالث »املوؤمتر االإماراتي االأملاين اخلام�س للطب« يف 

الفرة من 26 اإىل 28 نوفمر، اأعلن ذلك د. حميد جمول النعيمي مدير 

جامعة ال�سارقة، ورحب بامل�ساركني واحل�سور متمنياً اأن تخرج املوؤمترات 

بتو�سيات ونتائج تخدم املجتمعات املعنية.

نصوص مسموعة لمكفوفي جامعة البحرين

اأعلن ق�سم اللغة االإجنليزية واآدابها يف جامعة البحرين عن طرح خدمة 

جديدة  طابعة  توفري  يف  تتمثل  الب�سرية،  االإعاقة  ذوي  لطلبة  جديدة 

حتوي ما�سحاً �سوئياً، وتقنية تعمل على حتويل الن�سو�س املكتوبة باللغة 

االإجنليزية اإىل ن�سو�س م�سموعة، ت�ساعد الطلبة املكفوفني التعرف على 

الن�سو�س، وفهمها، وقال الفني االأول يف خمتر فيزيو برايل بق�سم اللغة 

االجنليزية ع�سام االأمري: مت توفري هذه اخلدمة بعد اقتناء طابعة »رايل 

بوك�س« اجلديدة لطلبة ذوي االإعاقة الب�سرية، وتعد طابعة »برايل بوك�س« 

من اأحدث واأكر املطابع االإلكرونية املخ�س�سة لطباعة برايل.

مركز بحثي وبرنامجا ماجستير بجامعة قابوس
اأن جمل�س  اأعلنت جامعة ال�سلطان قابو�س  �سمن خططها التطويرية 

اأمنائها اعتمد يف اجتماعه االأخري عدًدا من القرارات، من بينها اعتماد 

االآداب والعلوم االجتماعية،  ال�سياحة بكلية  املاج�ستري يف  طرح برنامج 

اعتمد  كما  الهند�سة.  بكلية  املعمارية  الهند�سة  يف  املاج�ستري  وبرنامج 

املجل�س اأي�سا مقرح اإن�ساء مركز للبحوث الطبية باجلامعة، والذي يعد 

االأول من نوعه ويهدف لتطوير البحوث العلمية يف املجال الطبي.

جامعات 
خليجية

وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير تعقد 
اجتماعها الثاني

عميد التمريض يلتقي الطالب

ورشة عن الجهاز التنفسي بالمستشفى الجامعي

عرض عن كلية »اآلداب« لطالبات األولى المشتركة

المدينة الطبية الجامعية تستقبل وفدًا من 
نظيرتها بمكة

نظمت كلية التمري�س لقاًء دورياً 

اأب��و  اأح��م��د  الدكتور  الكلية  لعميد 

العميد  ورحب  الطالب،  مع  �سايقة 

عاًما  لهم  متمنياً  الطالب  باأبنائه 

درا�سياً ناجحاً.

ال��ه��دف من  اأن  ال��ع��م��ي��د  وذك����ر 

على  واالإجابة  اال�ستماع  هو  اللقاء 

االأكادميية  ال��ط��الب  ا�ستف�سارات 

وا�ستعرا�س اأبرز ما قامت به الكلية 

يف �سبيل دعم العملية التعليمية بها.

�سايقة  اأب��و  ال��دك��ت��ور  اأ���س��ار  كما 

ل�����س��رورة ا���س��ت��ف��ادة ال��ط��الب من 

التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  وتطوير قدراتهم يف جميع اجلوانب.وا�ستغالل االإمكانيات املتاحة لديهم خ���رات 

نظم ق�سم علم وظائف االأع�ساء 

امللك  م�ست�سفى  يف  االإكلينيكية  

عبدالعزيز اجلامعي باملدينة الطبية 

 PFT in« عمل  ور���س��ة  اجلامعية 

»health and disease
د.  الق�سم  رئي�سة  األقتها  والتي 

ال���روق وحت��دث��ت فيها عن  ف��وزي��ة 

الف�سيولوجية  ال��وظ��ائ��ف  اخ��ت��ب��ار 

للرئتني وال�سعب الهوائية.

الت�سغيل  اإدارة  م��ن  وف��د  ق��ام 

الطبية  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  مبدينة 

للمدينة  ب��زي��ارة  امل��ك��رم��ة  مبكة 

ال��ط��ب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة، وك����ان يف 

التنفيذي  امل��دي��ر  ا�ستقبالهم 

واطلع  الر�سدان،  حامت  للت�سغيل 

الوفد الزائر على جتربة املدينة 

اإدارة  يف  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 

الت�سغيل.

االأكادميي  االإر�ساد  وحدة  نظمت 

بكلية االآداب لقاًء تعريفياً عن كلية 

التح�سريية   ال�سنة  لطالبات  االآداب 

االإر���س��اد  وح��دة  م�سرفة  ب��اإ���س��راف 

القنيعري،  اأريج  االأ�ستاذة  االأكادميي 

وذلك الإعطاء الطالبات امل�ستجدات 

االآداب  كلية  ع��ن  تعريفية  ن��ب��ذة 

الدرا�سية  واخلطط  وتخ�س�ساتها 

ل��ك��ل ق�سم  امل��ط��روح��ة  اجل���دي���دة 

و�سروط  البكالوريو�س  مرحلة  يف 

الوظيفي  وامل�ستقبل  االأق�سام  قبول 

على  اللقاء  وا�ستمل  للخريجات، 

لكل  اأرك��ان��اً  �سم  م�ساحب  معر�س 

ق�����س��م ي��ع��ر���س ف��ي��ه��ا امل��ط��ب��وع��ات 

اآخر  �سعيد  وعلى  للكلية.  اخلا�سة 

االأول  باملركز  االآداب  كلية  ف��ازت 

يف  االإن�سانية  الكليات  م�ستوى  على 

برنامج م�ساري.

مسابقة لطالبات 
علوم الحاسب 

والمعلومات
الثقايف  النادي  ع�سوات  نظمت 

واملعلومات  احلا�سب  علوم  بكلية 

باملدينة اجلامعية للطالبات موؤخراً 

م�سابقة »خُمرجة الكلية« يف مدرج 

احلا�سب  علوم  بكلية  الواقع  ماريا 

تهدف  فعالية  وه��ي  وامل��ع��ل��وم��ات، 

التقنية  الطالبات  اإبداعات  الإبراز 

والفنية يف املونتاج واالإخراج.

�سروط  ع��دة  للم�سابقة  وك���ان 

عن  الفيديو  مدة  تزيد  اأال  اأهمها 

ث��الث دق��ائ��ق، واالل��ت��زام مبو�سوع 

امل�������س���ارك���ات، ح��ي��ث ا���س��ت��ه��دف��ت 

الطالبات  ق��درات  تنمية  امل�سابقة 

يف  االإخ����راج  يف  والتقنية  الفنية 

االإع��الم  مع  يتنا�سب  وطني  قالب 

احل���دي���ث، وه����ي روؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة 

البعد  اإب��راز  اإىل  باالإ�سافة   ٢٠٣٠

للمملكة،  واحل�����س��اري  التاريخي 

متثل  حتكيم  جلنة  ت�سكيل  مت  كما 

واالإدارات  ال��ك��ل��ي��ات  م��ن  ع����دداً 

باملدينة اجلامعية، اأع�ساوؤها وكيلة 

الكلية د. ح�سة ال�سالمة، م�ساعدة 

د.  االأك��ادمي��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون  الوكيلة 

قربان  د.م�سعودة  النبهان،  جنالء 

الربية  ق�سم  ال��رب��ي��ة  كلية  م��ن 

ال��ف��ن��ي��ة، د.ن����وف ال���ع���ودة، د.ره���ا 

كلية  من  اجلوهر  د.هيا  اأورف��ل��ي، 

من  ال��دوخ��ي  اأروى  ال�سيدلة واأ. 

باملدينة  العامة  العالقات  وح��دة 

اجلامعية.

وفق  للم�ساركات  �سوتن  وق��د 

م�سبقاً  تعيينها  مت  حمددة  معايري 

اأهمها جودة الفكرة واأ�سالة العمل 

للتقنيات  االأم���ث���ل  واال���س��ت��خ��دام 

انتباه امل�ساهد،  الفنية يف اجتذاب 

كما �سارك احل�سور من الطالبات 

بالت�سويت  ال��ك��ل��ي��ة  وم��ن�����س��وب��ات 

االإل����ك����روين. وك���ان���ت امل��ن��اف�����س��ة 

انتهت  املت�ساركات،  ب��ني  �سديدة 

االأول،  باملركز  ال��داود  منرية  بفوز 

العتيبي  ن���دى  ال���ث���اين  وب��امل��رك��ز 

وباملركز الثالث �سذى ال�سويلم.

هدفها  امل�سابقة  حققت  وق��د 

ال�سابة  والطاقات  املواهب  باإبراز 

واإحياء  نافع  هو  فيما  واإ�ستغاللها 

وج��ذب  اجل��م��ي��ل��ة  امل��ن��اف�����س��ة  روح 

اه��ت��م��ام ال��ط��ال��ب��ات وت��ف��اع��ل��ه��ن 

الوطنية  املوا�سيع  م��ع  االإي��ج��اب��ي 

ذات االأثر امل�ستقبلي.
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معامل تأثير دولي لمجلة جامعة القاهرة
اأعلنت اأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن قبول جملة البحوث 

«journal of advanced research» - »JAR« بجامعة  املتقدمة 

البحث  اأكادميية  بني  املربمة  االتفاقية  اإطار  يف  ت�صدر  والتي  القاهرة 

العلمي والنا�صر الدويل «ELSEVIER« لي�صدر لها معامل تاأثري دويل 

وتعترب  دولياً،  املن�صورة  العلمية  االأبحاث  م�صر يف  مركز  من  يعزز  مما 

الدوريات  �صمن  تاأثري  معامل  على  حت�صل  التي  الثانية  هي  الدورية 

للمعلومات  القومية  ال�صبكة  ومتثل  الدويل،  الن�صر  التفاقيات  املن�صمة 

الذراع التنفيذي والفني مل�صروعات الن�صر الدويل، وت�صم االتفاقية 40 

دورية علمية م�صرية يف كافة التخ�ص�صات ومتثل عدة هيئات بحثية من 

جامعات ومراكز علمية.

مركز عالمي ألبحاث وإنتاج اإلبل بجامعة السودان
افتتح وزير الرثوة احليوانية ال�صوداين ب�صارة جمعة اأرور املوؤمتر العلمي 

العاملي الثالث الأبحاث واإنتاج االإبل الذي نظمته جامعة ال�صودان للعلوم 

والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الرثوة احليوانية، برعاية وح�صور وزيرة 

امل�صتقبلية الأبحاث  «الروؤية  اأبو ك�صوة، حتت �صعار  العايل �صمية  التعليم 

احليوانية  الثثرثوة  وزير  واأعلن  املناخية«،  املتغريات  االإبثثل يف ظل  واإنتاج 

خالل افتتاح املوؤمتر عن و�صع حجر االأ�صا�س للمركز العلمي الأبحاث االإبل 

بجامعة ال�صودان للعلوم والتكنولوجيا، متوقعاً اأن يتم افتتاحه العام القادم.

»صيدلة البترا« تحصل على شهادة الجودة
يف  جودتها  و�صمان  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اعتماد  هيئة  منحت 

يف  الطبية  والعلوم  ال�صيدلة  كلية  اإىل  اجلثثودة  �صمان  �صهادة  االأردن، 

جامعة البرتا، بعد حتقيق الكلية لكافة متطلبات �صمان اجلودة، واعترب 

على  ال�صيدلة  كلية  ح�صول  اأن  املثثوال  مثثروان  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

�صهادة �صمان اجلودة يعد اإجناًزا جديًدا ي�صاف ل�صل�صلة االإجنازات التي 

حققتها اجلامعة خالل العام احلايل .

جامعات 
عربية

تعاون بين المركز األلباني للفكر والمؤسسات 
العلمية بالمملكة

يثثقثثوم وفثثد مثثن املثثركثثز االألثثبثثاين 

للفكر واحل�صارة، والذي يتكون من 

رئي�س جمل�س االإدارة الدكتور فاروق 

رامز  الدكتور  العام  واملدير  بوروفا 

املوؤ�ص�صات  من  عدد  بزيارة  زكثثاي، 

اململكة  يف  والثثثثثقثثافثثيثثة  الثثعثثلثثمثثيثثة 

لتعزيز  وذلثثك  ال�صعودية،  العربية 

هذه  مع  والثقايف  العلمي  التعاون 

الزيارة  هثثذه  وجثثاءت  املوؤ�ص�صات. 

البحوث  مركز  من  ر�صمية  بدعوة 

والتوا�صل املعريف بالريا�س.

والتوا�صل  البحوث  مركز  ويعد 

م�صتقلة  بحثية  موؤ�ص�صة  املثثعثثريف 

تثثعثثنثثى بثثثالثثثدرا�ثثثصثثثات االإنثث�ثثصثثانثثيثثة 

والثثعثثالقثثات  املعا�صرة  والق�صايا 

الهيئات  مثثع  والثثتثثوا�ثثصثثل  الثثدولثثيثثة 

الثقافية والبحثية، كما يقوم املركز 

العالقة  ذات  الثثدرا�ثثصثثات  بن�صر 

االقت�صادية  ال�صوؤون  يف  باململكة 

والثثث�ثثثصثثثيثثثا�ثثثصثثثيثثثة واالجثثثتثثثمثثثاعثثثيثثثة 

االأعمال  بن�صر  ويهتم  والثقافية، 

العربية  للثقافة  املوؤ�صلة  الرتاثية 

االإ�صالمية.

ويف هذا ال�صياق، ا�صتقبل رئي�س 

املعريف  والتوا�صل  البحوث  مركز 

الثثوفثثد  جنيد  بثثن  يحيى  الثثدكثثتثثور 

املركز.  م�صوؤويل  مثثن  عثثدد  مبعية 

ودي،  جثثو   يف  اللقاء  جثثرى  حيث 

تعريفية  نثثبثثذة  طثثثرف  كثثل  وقثثثثدم 

خمتلف  ومبناق�صة  ن�صاطهما  عن 

املتبادل  بالتعاون  املتعلقة  الق�صايا 

بينهما. واتفق الطرفان على توقيع 

مثثذكثثرة تثثفثثاهثثم بثثني املثثوؤ�ثثصثث�ثثصثثتثثني 

لتحديد جماالت التعاون.

 ويف جثثثثامثثثثعثثثثة املثثثلثثثك �ثثصثثعثثود 

الدكتور  الثثوفثثد  التقى  بالريا�س؛ 

عميد   - �صعود  اآل  ثنيان  بن  نايف 

عبداهلل  االآداب؛ والثثثدكثثثتثثثور  كلية 

ال�صبيعي - امل�صرف على مركز امللك 

اجلزيرة  تاريخ  لدرا�صات  �صلمان 

الثثعثثربثثيثثة وحثث�ثثصثثارتثثهثثا؛ واالأ�ثثصثثتثثاذ 

االأدب  كر�صي   - املر�صد  �صلطان 

امل�صوؤولني  من  وغريهم  ال�صعودي، 

العليا  للدرا�صات  االآداب  كلية  يف 

الطيا�س  ود. فهد  العلمي،  وللبحث 

املثث�ثثصثثرف عثثلثثى �ثثصثثحثثيثثفثثة ر�ثثصثثالثثة 

اجلامعة وطاقم عملها.

فوتوشوب... في الجغرافيا
�صوؤون اخلريجات  نظمت جلنة 

املا�صي  االأحثثد  اجلغرافيا  بق�صم 

الفوتو�صوب  برنامج  عمل  ور�صة 

املردا�س،  ليلى  الطالبات  قدمتها 

ال�صمري،  واأفثثثثراح  العنزي  فجر 

حتثثثت اإ�ثثثثصثثثثراف اأ�ثثثصثثثتثثثاذة مثثقثثرر 

اللجنة  العمران ومقررة  جغرافيا 

وكيلة  بح�صور  الثثرا�ثثصثثد،  عائ�صة 

اأ�صماء  الدكتورة  اجلغرافيا  ق�صم 

هيئة  ع�صوات  وبع�س  اخليل  اأبثثا 

واخلريجات  واالإداريثثات  التدري�س 

وطالبات ق�صم اجلغرافيا املهتمات 

بتعلم الربنامج.

تاريخ  عن  photoshop واحلديث  بربنامج   التعريف  العر�س  تناول 

ن�صاأته وتطوره، ثم تطرق ال�صتخداماته واأهمها اإن�صاء الت�صاميم الب�صرية 

االألوان  تغيري  من خالل  الفوتوغرافية  ال�صور  وتعديل  والبرنات،  املتنوعة 

اإزالة  اأو  باإدخال  والت�صميمات  بال�صور  والتالعب  التباين،  اأو  االإ�صاءة  اأو 

اأجزاء اأخرى غري موجودة بامللف االأ�صلي، واإعداد وجتهيز ال�صور بغر�س 

ا�صتخدامها كنقو�س للكائنات ثالثية االأبعاد، وت�صميم املواقع واملنتديات من 

خالله مبا�صرة وذلك يف االإ�صدارات احلديثة منه.

ملعظم  الطباعة  مراحل  يف  الرئي�صية  االأدوات  من  الربنامج  ويعترب   

املطبوعات مثل الكتب واملجالت، واإن�صاء ال�صور املتحركة واإجراء تعديالت 

ب�صيطة على مقاطع الفيديو يف االإ�صدارات احلديثة.

صحتك صح... في بهو الجامعة 
اأقام الطلبة املتفوقون واملوهوبون 

�صح«  «�صحتك  فعالية  باجلامعة 

للتوعية عن مر�س ال�صكري مزامنة 

مع اليوم العاملي لل�صكري ومب�صاركة 

االأكادميية الطبية ال�صعودية يف بهو 

اجلامعة الرئي�صي.

مر�س  تق�صيم  مت  الفعالية  ويف   

ناحية  من  اأق�صام  لثالثة  ال�صكري 

ومن  واأ�صبابه  املثثر�ثثس  م�صاعفات 

ا�صتخدامها  وكيفية  االأدويثثة  ناحية 

من  الطبيعية  االأعثث�ثثصثثاب  وخثثطثثورة 

ناحية  من  واأي�صاً  ا�صت�صارة،  دون 

ال�صكري عليها.  كما  واأثر  االأ�صنان 

خدمة  بتقدمي  الثثنثثادي  طلبة  قثثام 

للزوار  وال�صكري  ال�صغط  قيا�س 

من من�صوبي اجلامعة وتقدمي هدايا 

تثقيفية  ن�صرات  عن  عبارة  ب�صيطة 

قام  ال�صكري  مثثر�ثثس  عثثن  متنوعة 

باإعدادها طلبة النادي، وذلك يهدف 

ن�صر الوعي بني فئات املجتمع.

شهادة اآليزو لألولى 
المشتركة

نيابة عن عميد التطوير واجلودة 

الق�صومي قام وكيل  الدكتور �صالح 

ل�صوؤون  واجلثثثودة  التطوير  عثثمثثادة 

احليدري  عبداهلل  الدكتور  اجلودة 

بت�صليم الدكتور نامي اجلهني عميد 

امل�صرتكة  االأوىل  ال�صنة  عثثمثثادة 

.IOS 9001:2008 صهادة االآيزو�

صناعة المحتوى 
اإلعالمي لطالبات اآلداب

كتبت: العنود ال�صالح 

اأقثثثثام نثثثادي االإعثثالمثثيثثات بكلية 

مثثوؤخثثًرا  الطالبات  مبدينة  االآداب 

دورة �صناعة املحتوى االإعالمي على 

�صبكات التوا�صل االجتماعي، هدفت 

اإىل تنمية االإبثثداع، الو�صائل املكررة 

واملطروحة، الفكر وتاأثريه يف اإنتاجية 

االإعثثثالم، �صمات االإعثثالمثثي الناجح 

واالإعالم ال�صامل، وذلك بح�صور عدد 

كبري من طالبات الكلية وخارجها.

يوم تثقيفي بمركز األذن
نثثثظثثثم مثثثركثثثز املثثثلثثثك عثثثبثثثداهلل 

مب�صت�صفى  ن  ذ لالأ لتخ�ص�صي  ا

باملدينة  اجلامعي  عبدالعزيز  امللك 

الثثذي  التثقيفي«  الطبية «اليوم 

على  املقبلني  اأ�صر  لتثقيف  يهدف 

زراعة القوقعة االإلكرتونية واالإجابة 

على ا�صتف�صاراتهم.

التأهب من الكوارث بالطبية

نظمت جلنة التاأهب من الكوارث 

باملدينة الطبية اجلامعية حما�صرة 

حثثثثول طثثثثرق ا�ثثصثثتثثخثثدام مثثعثثدات 

التنومي مب�صت�صفى  االخالء الأق�صام 

امللك عبدالعزيز اجلامعي.

خبيرة أجنبية تحاضر طلبة 
التمريض

دورة  موؤخراً  التمري�س  بكلية  اجلراحي  الباطني  التمري�س  ق�صم  نظم 

للطلبة حول قراءة ال�صورة البيانية لكهربائية القلب قدمتها املدربة املعتمدة 

الدكتور  اجلثثراحثثي  الباطني  التمري�س  ق�صم  رئي�س  وذكثثر  بثثثاالن«.  «روز 

املهارات  الدورة هو تطوير  الرئي�صي من  الهدف  اأن  ال�صهري  عبدالرحمن 

االأ�صا�صية للطالب لرفع كفاءة الكوادر الوطنية يف جمال التمري�س.

واأ�صارت وكيلة ق�صم التمري�س الباطني اجلراحي الدكتورة دليل الع�صيمي 

اإىل اأن الق�صم ي�صعى اإىل التعاون مع العديد من املدربني املعتمدين لتقدمي 

ملا  باالإ�صافة  متخ�ص�صة،  تدريبية  وبرامج  مماثلة  تطبيقية  علمية  دورات 

�صهادة  تقدمي  مت  الدورة  نهاية  بالكلية.ويف  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  يقدمه 

�صكر للمدربة.



ال�سمو  ���س��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 

الأم���ر خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 

نظم  الوطني،  احلر�س  وزير  عياف 

مركز امللك عبداهلل العاملي للأبحاث 

الطبية »كيمارك« فعاليات »املنتدى 

الطبية«  للأبحاث  الثامن  ال�سنوي 

حتت �سعار »الزدهار الوطني عرب 

والذي  والبتكار«  الطبية  الأبحاث 

العربية  اململكة  روؤي��ة  مع  يتما�سى 

الفرتة  2030، وذلك يف  ال�سعودية 

2017م، مبركز  دي�سمرب   7 اإىل   5
�سعود  امل��ل��ك  بجامعة  امل���وؤمت���رات 

يف  ال�سحية  للعلوم  عبدالعزيز  بن 

الريا�س، حيث اجتمع خللها نخبة 

املتخ�س�سني  الباحثني  اأب���رز  م��ن 

وروؤيتهم حول  ل�ستعرا�س جتاربهم 

اآخر امل�ستجدات البحثية والطبية.

يعقد  ال��ذي  املنتدى  جمع  وق��د 

من  باحثاً   45 الثامنة  دورت���ه  يف 

امل�����س��وؤول��ني واخل����رباء وامل��ب��دع��ني 

البحثي  املجال  يف  الأعمال  ورواد 

اجلامعات  من  العديد  من  الطبي 

ال���ع���امل���ي���ة وم�����راك�����ز الأب����ح����اث 

ال��دول��ي��ة امل��رم��وق��ة 

وامل�����وؤ������س�����������س�����ات 

وامل�سوؤولني  البحثية 

املحليني  والباحثني 

خل�سة  ل��ي��ق��دم��وا 

وخرباتهم  جتاربهم 

من  املجال  ه��ذا  يف 

خلل ع�سر جل�سات 

ب��ح��ث��ي��ة ع��ل��ى م��دى 

تخللها  اأي���ام  ث��لث��ة 

مكثفة  حم��ا���س��رات 

علمية  ومناق�سات 

هذه  من  لل�ستفادة  احل�سور  مع 

تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  اجلل�سات، 

امل�ستجدات  اآخر  عن  بحثية  اأوراق 

يف الأبحاث خلل هذا املنتدى.

علمياً  ح��راك��اً  امل��ن��ت��دى  و���س��ه��د 

بور�سة عمل حتت  انطلق  قد  وكان 

البحثية  بالفكرة  »النتقال  عنوان 

ومن  عمل«،  فر�سة  اإىل  وحتويلها 

ح��ول  م��رك��زة  علمية  جل�سات  ث��م 

الأول  اليوم  يف  الأبحاث  م�ستقبل 

لأعمال املنتدى.

وك���������ان ع����ن����وان 

»اأثر  الأوىل  اجلل�سة 

الأب����ح����اث ال��ط��ب��ي��ة 

وال����ت����ط����وي����ر ع��ل��ى 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

والتي  والق��ت�����س��اد« 

ي���ق���دم���ه���ا م���ع���ايل 

ال�����دك�����ت�����ور ب���ن���در 

ب����ن ع��ب��دامل��ح�����س��ن 

القناوي املدير العام 

لل�سوؤون  التنفيذي 

وزارة  يف  ال�سحية 

جامعة  مدير   - الوطني  احل��ر���س 

للعلوم  عبدالعزيز  بن  �سعود  امللك 

ماجد  الدكتور  ومعايل  ال�سحية، 

العام  امل�سرف  الفيا�س  اإبراهيم  بن 

العامة  املوؤ�س�سة  على  التنفيذي 

التخ�س�سي  في�سل  امللك  مل�ست�سفى 

وم����رك����ز الأب�����ح�����اث، وال���دك���ت���ور 

ال�سويلم  حم��م��د  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

نائب الرئي�س للبحوث مبدينة امللك 

والتقنية، وتراأ�س  للعلوم  عبدالعزيز 

الع�سكر  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  اجلل�سة 

املدير التنفيذي ل�»كيمارك«.

يام  وقد توالت اجلل�سات طيلة اأ

موا�سيع  ع��دة  مبناق�سة  املنتدى 

واإ�سرتاتيجيات  اأول��وي��ات  اأهمها 

احليوية،  الطبية  الأبحاث  ومتويل 

لتطوير  وال��ف��ر���س  وال��ت��ح��دي��ات 

احليوية  التكنولوجيا  ���س��رك��ات 

جل�سات  ناق�ست  كما  وال�سيدلة، 

�سركات  متويل  مو�سوع  املنتدى 

تلتها  احل��ي��وي��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

وجل�سة  ال�سراكات،  تنمية  جل�سة 

ب��ع��ن��وان ال��رتخ��ي�����س وال��ت�����س��وي��ق 

املخت�سون  وب��ح��ث  وال��ت�����س��ن��ي��ع، 

ي�������س���اً م���و����س���وع ال�������س���راك���ات  اأ

الأكادميية. ال�سناعية 

للأبحاث  الثامن  املنتدى  وناق�س 

مو�سوع  الثالث  يومه  يف  الطبية 

جمع املر�سى واختيار املوقع وكذلك 

وال��ق��وان��ني  التنظيمية  املتطلبات 

فيما  ال�سريرية،  التجارب  لإج��راء 

حتت  بجل�سة  اجلل�سات  اختتمت 

�سخمة  ب��ي��ان��ات  »ق��اع��دة  ع��ن��وان 

ال�سريرية«. للتجارب 

اأحمد  د.  التعليم  وزي��ر  ي�سارك 

حفل  يف  رئي�س  كمتحدث  العي�سى 

�سيقام  ال��ذي  العاملية،  ي��دان  جائزة 

بهوجن كوجن ال�سهر القادم.

عن  التعليم  وزي���ر  و���س��ي��ت��ح��دث 

ال�سعودية  العربية  اململكة  جتربة 

روؤية  �سوء  على  التعليم،  تطوير  يف 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ،2030 امل��م��ل��ك��ة 

ندوة حول  الرئي�سة يف  كلمته  اإلقاء 

»معاجلة فجوة املهارات يف ظل عامل 

تقني حديث«.

مت  العاملية  يدان  جائزة  اأن  يذكر 

اإن�ساوؤها عام 2016م؛ بهدف اإيجاد 

عامل جديد من خلل التعليم، وتقدم 

يدان  جائزة  م�سارين:  يف  اجلائزة 

ي��دان  وج��ائ��زة  التعليم،  اأب��ح��اث  يف 

موؤ�س�سة  ومتنح  التعليم،  تطوير  يف 

اجلائزة  على  امل�سرفة  يدان  جائزة 

ميدالية  »اثنان«  وعددهم  فائز  كل 

األف  وت�سعمائة  مليون  ومبلغ  ذهبية 

ومليون  ال��ف��ائ��زة،  اأو  للفائز  دولر 

للإ�سهام  دولر  األ���ف  وت�سعمائة 

يف  علمي  بحث  تطوير  اأو  عمل  يف 

جمالت التعليم.

اعتمد مدير اجلامعة الإ�سلمية 

د. ح��امت امل��رزوق��ي اإن�����س��اء وح��دة 

ل��ل��رتج��م��ة ت��ت��ب��ع ل��ع��م��ادة ال��ب��ح��ث 

العلمي وذلك �سمن م�سروع تطوير 

باجلامعة. وبنيته  العلمي  البحث 

وي����اأت����ي ذل����ك ب���ه���دف ت��رج��م��ة 

بالعلوم  اخلا�سة  العلمية  امل�سادر 

من  الإ�سلمية  والثقافة  ال�سرعية 

اللغة العربية اإىل اللغة الإجنليزية، 

وملخ�سات  عناوين  ترجمة  وكذلك 

وف��ه��ر���س امل�������س���ادر ل��ل��درا���س��ات 

من  العلمية  وال��وث��ائ��ق  وال��ر���س��ائ��ل 

اللغة العربية اإىل اللغة الإجنليزية.

واأبانت العمادة اأن امل�سروع ياأتي 

توظيفاً ملقومات اجلامعة التي تكاد 

تتميز بها عما �سواها من اجلامعات 

حيث  ال�����س��ع��ودي��ة، 

مت��ت��ل��ك ك��ّم��اً ك��ب��راً 

من الكتب والر�سائل 

ال��ع��ل��م��ي��ة، ب��ج��ان��ب 

توفر القوى الب�سرية 

تقوم  اأن  ميكن  التي 

على  الرتجمة  بدور 

م�سراً  وج��ه،  اأكمل 

اإىل اأنه تتنوع اللغات 

ال���ت���ي ي���ن���ط���ق ب��ه��ا 

اأب��ن��اوؤه��ا م��ن طلب 

ع��دًدا  لتغطي  املنح 

حول  املنطوقة  اللغات  م��ن  ك��ب��ًرا 

العامل.

املقوَمني  بهذين  اأن��ه  واأو�سحت 

للرتجمة  اإن�ساء وحدة  جاءت فكرة 

ن��ق��ل  يف  ل��ت�����س��ه��م 

اإىل  ف��ك��ر اجل��ام��ع��ة 

ال�����ع�����امل ك���ل���ه م��ن 

الكم  ترجمة  خ��لل 

الكتب  م��ن  ال��ك��ب��ر 

العلمية  والر�سائل 

خل�سة  متثل  التي 

ف����ك����ر م���ن�������س���وب���ي 

اجل������ام������ع������ة م���ن 

اأ�ساتذة وطلب.

اأن  وذك��������������رت 

اإىل  ت�سعى  الوحدة 

والر�سمية  العلمية  الوثائق  ترجمة 

ال�سلة  ذات  وال��درا���س��ات  والكتب 

ب��ال��ع��ل��وم ال�����س��رع��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 

بغر�س  الأخ����رى،  ال��ع��ل��وم  و���س��ائ��ر 

املحلي  واملجتمع  اجلامعة  خدمة 

امل�ستهدفني  اأن  مو�سحة  والعاملي. 

م��ن امل�����س��روع ه��م ال��ب��اح��ث��ون من 

داخل اجلامعة ومن خارجها.

وب��ي��ن��ت اأن����ه مت اع��ت��م��اد اآل��ي��ة 

نظام  باإن�ساء  ب��داأت  التي  التنفيذ 

نف�سها،  الوحدة  اإن�ساء  ثم  الوحدة 

قبل النتقال اإىل مبا�سرة الأعمال 

العلمية  امل�سادر  ترجمة  من خلل 

اخل���ا����س���ة ب���ال���ع���ل���وم ال�����س��رع��ي��ة 

اللغة  م��ن  الإ���س��لم��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ة 

ثم  الإجنليزية،  اللغة  اإىل  العربية 

وملخ�سات  عناوين  ترجمة  مرحلة 

وف��ه��ر���س امل�������س���ادر ل��ل��درا���س��ات 

من  العلمية  وال��وث��ائ��ق  والر�سائل 

الإجنليزية. اإىل  العربية  اللغة 

بن  �سطام  الأمر  �ساركت جامعة 

تقنية  عمادة  يف  ممثلة  عبدالعزيز 

املعلومات والتعليم عن بعد، يف موؤمتر 

اجلمعية الأمركية للتوا�سل التعليمي 

والتكنولوجيا AECT2017 والذي 

عقد موؤخراً بولية فلوريدا الأمريكية 

نحو  التعليم  »ق��ي��ادة  ع��ن��وان  حت��ت 

علميتني  بورقتني  وذل��ك  التغير«، 

الإل���ك���رتوين يف  التعليم  واق���ع  ع��ن 

اململكة واجلامعة، قدمتهما د. تهاين 

التعليم  تقنيات  اأ�ستاذ  الد�سيماين 

امل�����س��اع��د ووك��ي��ل��ة ال��ع��م��ادة، حيث 

وافًيا  �سرًحا  الأوىل  الورقة  تناولت 

وزارة  وخطة   2030 اململكة  لروؤية 

التعليم واجلامعة لتحقيق الروؤية من 

خلل جمموعة اأهداف وم�ستهدفات 

والتعلم  التعليم  يف  الرقمي  للتحول 

واإع�����داد خ��ط��ط وب���رام���ج طموحة 

ناق�ست  بينما  ال��روؤي��ة.  م��ع  تتوافق 

التعليم  واقع  الثانية  البحثية  الورقة 

الإلكرتوين باململكة وخطة اجلامعة 

لتنفيذ برامج تتما�سى مع التوجهات 

الإلكرتوين  للتعليم  املتقدمة  العاملية 

اأه���داف  بع�س  بتحقيق  والإ���س��ه��ام 

روؤي��ة 2030 وذل��ك من خ��لل ربط 

اأنظمة اإدارة التعلم باملن�سة ال�سعودية 

للم�سادر التعليمية املفتوحة »�سم�س« 

اأع�ساء  وت��دري��ب  الرقمية  واملكتبة 

معاير  تطبيق  على  التدري�س  هيئة 

اجلودة يف التعليم الإلكرتوين وتوفر 

جمموعة من الأدوات لهم على نظام 

اإدارة التعلم.
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45 مختصًا يناقشون ازدهار الوطن عبر األبحاث 
الطبية واالبتكار

وزير التعليم متحدثًا رئيسًا في حفل »يدان 
العالمية« بهونج كونج

وحدة جديدة للترجمة بالجامعة اإلسالمية

جامعة سطام تشارك في مؤتمر أمريكي 
للتواصل التعليمي

د. العيسى يبحث أوجه التعاون 
مع السفير الموريتاني

موؤخراً  مكتبه  العي�سى يف  بن حممد  اأحمد  د.  التعليم  وزير  ا�ستقبل 

اللقاء  اأميمو، وجرى خلل  املوريتاين لدى اململكة حمادي ولد  ال�سفَر 

املقدمة  والربامج  واجلامعي  العام  ب�سقيه  التعليم  حول  احلديث  تبادل 

يف كل البلدين، اإىل جانب �سبل ال�ستفادة من اخلطط التطويرية التي 

تنفذها موؤ�س�سات التعليم يف البلدين.

صدور معجم »اللغة المسرحية 
وأصول التفكير الداللي«

اأو�سح الأمني العام ملركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة 

اللغة العربية الدكتور عبداهلل الو�سمي اأن املركز ينفذ عدداً من الربامج 

الذي  العربية،  للغة  العاملي  باليوم  الحتفاء  ملنا�سبة  متهيداً  والأن�سطة 

التعزيز والبناء  الأول دي�سمرب من كل عام، وبهدف  18 كانون  ياأتي يف 

للجتاهات الإيجابية لدى امل�ساركني حيال التخطيط اللغوي، واإك�ساب 

بالعوائق  وتعريفهم  اللغوي،  للتخطيط  الأ�سا�سية  املفاهيم  امل�ساركني 

والتحديات.

عند  ال��دليل  التفكر  »اأ�سول  الأول  حديثني:  كتابني  املركز  واأ�سدر 

الدكتور  للباحث  البلغي«،  ال�ستدلل  اإىل  املنطقي  اللزوم  من  العرب 

اجلامعية«،  »الر�سائل  العلمية  املركز  �سل�سلة  �سمن  ال�سوداين  ح�سني 

والثاين »معجم اللغة امل�سرحية مع ثبت يف امل�سطلح« للباحثني الدكتور 

�سل�سلة  �سمن  وه��و  ال��ع��وري،  رم�سان  والدكتور  ال�سلعاوي،  التيجاين 

»املعاجم«.

كما ي�سارك املركز بجناح خا�س يف معر�س جدة الدويل للكتاب للعام 

1439ه� / 2017 الذي ينعقد يف مدينة جدة يوم 14 دي�سمرب اجلاري، 
ويعر�س فيه جميع اإ�سداراته، التي جتاوزت 130 اإ�سداراً علمياً �سارك 

فيها مئات الباحثني من اأنحاء العامل.

مسيرة للطلبة السعوديين 
ابتهاجًا بيوم اإلمارات

احتفل الطلبة ال�سعوديون الدار�سون يف اجلامعات الإماراتية املختلفة 

العربية  الإم��ارات  دولة  تاأ�سي�س  لذكرى  ال�46  الإماراتي  الوطني  باليوم 

املتحدة ال�سقيقة الذي ي�سادف 2 دي�سمرب من كل عام، ونظمت امللحقية 

الثقافية ال�سعودية لدى الإمارات م�سرة طلبية يف �سوارع مدينة دبي، 

امللحقية  واأع�ساء  اجل��راح  م�ساعد  الأ�ستاذ  الثقايف  امللحق  يرافقهم 

الأنا�سيد  ي���رددون  وه��م  والإم����ارات،  اململكة  علمي  حاملني  الثقافية، 

على  ومتينة  قوية  تربطهما علقات  اللذين  ال�سقيقني  للبلدين  الوطنية 

جميع ال�سعد، ل�سيما يف هذه املرحلة التي ت�سهد تناغماً وان�سجاماً يف 

كافة الروؤى واملواقف.

اجلدير بالذكر اأن الطلبة ال�سعوديني الدار�سني باجلامعات الإماراتية 

الثقافية  امللحقية  يف  م�سجلني  وطالبة  طالب   3000 عددهم  يفوق 

ال�سعودية يف دبي.
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م�سروًعا،   17 امل��رزوق��ي  ح��امت  د. 

البحث  لتطوير  �ساملة  خطة  �سمن 

العلمي والدرا�سات العليا ابتداًء من 

يف  وذل��ك  احل��ايل،  اجلامعي  العام 

اإطار الربامج التطويرية التي تنفذها 

اجلامعة مواكبة لإ�سرتاتيجيات روؤية 

اململكة 2030.

العلمي  البحث  ع��م��ادة  واأف���ادت 

املعتمدة  التطويرية  امل�سروعات  اأن 

تهدف اإىل الرتقاء مب�ستوى البحث 

وكذلك  العلمية،  والر�سائل  العلمي 

العليا  الدرا�سات  بربامج  الرت��ق��اء 

وتطويرها، مع توفري البيئة البحثية 

والبتكار،  والإب��داع  للبحث  املحّفزة 

وبناء �سراكات بحثية حملية وعاملية، 

بناء  يف  ال��ف��اع��ل  الإ���س��ه��ام  بجانب 

البحث  وتوجيه  ون�سرها،  املعرفة 

ال��ع��ل��م��ي ل��ي��ت��واف��ق م��ع ال��ت��وج��ه��ات 

التنمية  ومتطلبات  واملحلية  العاملية 

امل�ستدامة يف اململكة.

امل�سروعات  اأن  العمادة  وذك��رت 

اأرب��ع��ة م�����س��ارات هي:  ت��ت��وزع على 

تطوير البحث العلمي وبنيته، تعزيز 

تطوير  العلمي،  البحث  اإن��ت��اج��ي��ة 

من�سة  تو�سيف  العليا،  الدرا�سات 

النتاج العلمي واإدارتها، م�سرية اإىل 

وبنيته  العلمي  البحث  تطوير  اأن 

بحثية  خ��ط��ة  و���س��ع  ع��ل��ى  ي�ستمل 

بحثية  وح���دات  واإن�����س��اء  للجامعة، 

واملعهد،  الكليات  يف  تخ�س�سية 

واإن�ساء  البحثية،  ال�سراكات  وتفعيل 

ل�سيا�سات  مة  املنِظّ القواعد  وثيقة 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، واإن�����س��اء وح��دة 

العلمي،  البحث  بعمادة  الرتجمة 

وحفظ امللكية الفكرية ودعم براءات 

م�سروع  اإىل  بالإ�سافة  الخ���رتاع، 

املعلومات،  واأوعية  املكتبات  تطوير 

هذه  وتنفيذ  بتمويل  العمادة  وتقوم 

امل�سروعات.

تعزيز  درا���س��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

اإنتاجية البحث العلمي ت�ستمل على 

جملة  تطوير  ه��ي:  م�ساريع  ثالثة 

العلمي،  البحث  وحتفيز  اجلامعة، 

العمادة  وت��ق��وم  الأب��ح��اث.  ومت��وي��ل 

امل�سروعات،  ه��ذه  وتنفيذ  بتمويل 

مبينة اأن م�ساريع تطوير الدرا�سات 

هي:  م�ساريع   6 من  تتكون  العليا 

لالئحة  التنفيذية  القواعد  تطوير 

وتطوير  العليا،  للدرا�سات  دة  املوَحّ

اآل���ي���ات الإ�����س����راف ال��ع��ل��م��ي على 

الر�سائل العلمية وتقوميها، وتطوير 

يف  ع  والتو�ُسّ الر�سائل،  مو�سوعات 

اأب��ح��اث  ودع���م  العليا،  ال��درا���س��ات 

الطالب، بالإ�سافة اإىل تطوير اإدارة 

عمادة  وتقوم  والتدريب،  البتعاث 

واملتابعة،  بالتمويل  العلمي  البحث 

وتنفيذ عمادة الدرا�سات العليا.

تدري�س  هيئة  ع�سو   100 م��ن  اأك���ر  ح�سر 

درج��ات  على  احلا�سلني  م��ن  �سعودي  ومبتعث 

اجلامعات  من  واملاج�ستري  والزمالة  الدكتوراه 

بن  عبدالرحمن  الإم���ام  جامعة  حفل  العاملية، 

في�سل بالدمام ملبتعثيها اخلريجني؛ لالحتفال مبا 

حققوه من اإجنازات خالل فرتة ابتعاثهم واحتفاء 

ا�ستطاعوا  حيث  اجلامعة،  يف  للعمل  بعودتهم 

املختلفة،  للدرجات  العلمي  ابتعاثهم  ا�ستكمال 

بالإ�سافة اإىل حتقيقهم عدًدا من الإجنازات يف 

المتياز الدرا�سي والأكادميي، والمتياز البحثي، 

وبراءات الخرتاع، وامل�ساركات املجتمعية امللهمة 

واجلوائز العاملية.

واألقى مدير اجلامعة د. عبداهلل الربي�س كلمة 

عرب فيها عن �سعادته الغامرة بعودة اأبناء الوطن 

تطلعاتها  حتقيق  يف  للم�ساهمة  جامعتهم  اإىل 

للريادة، بعد اأن ا�ستحقوا احل�سول على موؤهالتهم 

العلمية من اأف�سل اأنظمة التعليم العايل يف العامل 

ياأتي يف مقدمتها  املتقدمة،  الدول  ويف عدد من 

وكندا،  وبريطانيا  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 

وكوريا،  اأملانيا،  مثل  اأخ��رى  دول  اإىل  بالإ�سافة 

وغريها من الدول الأوروبية.

اجلامعة  مبتعثي  اأن  ال��رب��ي�����س  د.  واأو����س���ح 

خالل  تخرجهم  يتوقع  وال��ذي��ن  ال�سعوديني  من 

 50% حوايل  ميثلون  القادمة  القليلة  ال�سنوات 

اأع�ساء هيئة التدري�س، والذي  اإجمايل عدد  من 

�سيحقق للجامعة -باإذن اهلل- التحول اإىل م�ستوى 

اأعلى وبخا�سة اأن جميع املبتعثني قد ابتعثوا اإىل 

تتفق  حم��ددة  تخ�س�سات  ويف  رائ���دة  جامعات 

د.  قدم  كما  والقادمة  احلالية  املرحلة  واحتياج 

الربي�س ر�سائل التهنئة للمبتعثني العائدين، وكرم 

املبتعثني املميزين.

د.  العليا  الدرا�سات  عمادة  عميد  واأ�سار 

للجامعة  تهياأ  م��ا  اإىل  املهو�س  عبدالرحمن 

من  املبتعثني  من�سوبيها  ب�����س��واع��د  حتقيقه 

ثم  العلمية،  التخ�س�سات  خمتلف  يف  امتياز 

مبتعثات  اإح���دى  اجل��ام��ع،  مو�سي  د.  ل��ق��ت  اأ

اجلدد  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  كلمة  اجلامعة، 

ث��ن��ت ع��ل��ى ما  وامل��ب��ت��ع��ث��ني ال��ع��ائ��دي��ن، ح��ي��ث اأ

وبعد  ثناء  واأ قبل  للمبتعثني  اجلامعة  قدمته 

وتوجيه،  تهيئة  ب��رام��ج  م��ن  ابتعاثهم،  ف��رتة 

وتقدير  درا�ستهم،  ثناء  اأ ومعنوي  مايل  ودعم 

احتفاء  ث��م  وم��ن  حققوها،  التي  ل��الجن��ازات 

فيها. للعمل  بعودتهم  اجلامعة 

التابعة  املتنقلة  املكتبة  زارت 

العامة،  عبدالعزيز  امللك  ملكتبة 

العناية  كلية  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع 

�سمن  وذل��ك  بالريا�س،  الطبية 

بها  تقوم  التي  امليدانية  الزيارات 

»ق���راءة«،  م�سروع  �سمن  املكتبة 

الزائر  الوفد  ا�ستقبال  يف  وك��ان 

عبداهلل  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد 

الدكتور  الكلية  ووكيل  البكريي، 

ف��ه��د امل��ق��ب��ل، ال���ل���ذان جت���ول يف 

بفكرتها  اإعجابهما  واأبديا  املكتبة 

وحم���ت���واه���ا ووج���ه���ا ���س��ك��ره��م��ا 

للقائمني عليها.

وقد ا�ستفاد من املكتبة املتنقلة 

وطالبات  ط��الب  م��ن  كبري  ع��دد 

الكلية يف الط��الع وق��راءة الكتب 

احلافلة  نقل  كما مت  احلافلة،  يف 

الفائدة  لتعم  الن�سائي  للق�سم 

ك��ذل��ك ل��ل��ط��ال��ب��ات، وروع�����ي يف 

باحلافلة  املتوفرة  الكتب  قائمة 

اأن تكون ذات �سلة بالعلوم الطبية 

التطبيقية.

»المكتبة المتنقلة« تزور كلية العناية الطبية
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17مشروعًا لتطوير البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية

عودة 100 مبتعث للتدريس بجامعة اإلمام الفيصل

ونظريات  واجتاهات  اأفكار  عدة  الأخريين  العقدين  خالل  ظهرت 

»اأح��ادي  للتعليم  التقليدي  االإط��ار  من  للخروج  تدعو  وا�سرتاتيجيات 

الجتاه« الذي يقوم فيه املحا�سر بتلقني الطالب الدرو�س ويقومون هم 

بال�ستماع اإليه وا�ستيعاب توجيهاته فقط، وقد �سعى اأحد الأكادمييني 

الدرا�سي  »الف�سل  وهي  الإ�سرتاتيجيات  تلك  اإحدى  لتطبيق  الكوريني 

املقلوب« تطبيقاً عملياً اإبداعياً.

»تاي يوج يل« اأكادميي كوري يراأ�س مركز التميز يف التعليم والتعلم 

بجامعة معهد كوريا املتقدم للعلوم والتقنية »كاي�ست« بكوريا اجلنوبية، 

امل�ساركة  على  تعتمد  التي  املقلوب«  الدرا�سي  »الف�سل  فكرة  تبنى 

ومناق�سة الأفكار بني الطالب اأنف�سهم بدلً من اجللو�س يف حما�سرات 

املنزل،  يف  الإنرتنت  عرب  الدرو�س  الطالب  وي�ساهد  الجت��اه،  اأحادية 

حل  على  والعمل  الأفكار،  ملناق�سة  الدرا�سية  الف�سول  اإىل  ياأتون  ثم 

امل�سكالت يف جمموعات �سغرية.

يرف�س »يل« املحا�سرات التقليدية ويراها تقمع الطالب، بينما يقوم 

مفهوم اأو »فل�سفة تاي« باأن ل يبقى الطالب متلقياً �سلبياً، وحتمل روؤيته 

جتاه ما يجب اأن يقوم به الأكادمييون واملعلمون يف املحا�سرات، يف اأنهم 

ينح�سر  دورهم  واأن  يحا�سروا،  اأن  عدا  �سيء  باأي  القيام  ي�ستطيعون 

يف التوجيه والتحفيز وامل�ساعدة وتي�سري التفاعل فقط، بينما حقيقة 

التعلم حتدث بني الطالب اأنف�سهم، وي�سمي »يل« هذه املمار�سة »اجليل 

الثالث من التعليم«، وذلك ملا يحدثه من تفاعل وحيوية بل يراه طريقاً 

لإثارة الإبداع والعمل اجلماعي، وتفتق ذهن الطالب بالأ�سئلة والتفكري 

النقدي.

جامعة »كاي�ست« تبنت هذا املفهوم وطبقت »فل�سفة تاي« مما جعلها 

رائدة يف حركة الف�سل الدرا�سي املقلوب يف عامني فقط، حيث ازداد 

عدد الف�سول التجريبية من 3 عام 2012، اإىل نحو 60 ف�سال عام 

2014، وياأمل يل اأن يكون عام 2017 قد و�سل عدد الف�سول  800 
ف�سل درا�سي، اأي ٪30 من اإجمايل ف�سول »كاي�ست«.

ولعل جتربة جامعة »كاي�ست« ت�ستحق التاأمل، فقد كانت �سباقة يف 

لإ�سالح  الكورية  احلكومة  اعتمدته  الذي  الثقايف  التحول  تبني منط 

اجلامعات واملناف�سة العاملية، ويعود ذلك لعام 2006، حني مت اختيار 

نام بيو �سوه »مهند�س ميكانيكي اأمريكي كوري مبعهد ما�سات�سو�ست�س 

للتكنولوجيا« رئي�ًسا للجامعة، وما رافقه من توظيف الكثري من اأع�ساء 

هيئة التدري�س ال�سباب، الذين جلبوا بدورهم املنح البحثية، حتى �سعد 

العايل  للتعليم  التاميز  بوا�سطة  ت�سنيفها  لدى  عالًيا  »كاي�ست«  ترتيب 

بني جامعات العامل، من ترتيب 198 اإىل ترتيب 69 بعد ثالث �سنوات.

وعجل »�سوه« باإطالق برنامج جيل التعليم الثالث، الذي قلب الف�سل 

طالب  جمموع  من   30٪ نحو  اأن  ويقدر  عقب،  على  راأ�ًسا  الدرا�سي 

»كاي�ست« تلقوا كور�سات ح�سب نهج التعليم الثالث، وجاءت درجاتهم يف 

المتحانات ل تقل جودة عن اأمثالهم يف الف�سول الدرا�سية التقليدية، 

لكن الأكر اأهمية بالن�سبة اإىل »تاي اإيوج« هي الفوائد غري امللمو�سة.

�سيول  فجامعة  »كاي�ست«،  حذو  الأخرى حتذو  اجلامعات  و�سرعت 

املرموقة  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأك��ر  اإح��دى  الوطنية، 

بكوريا اجلنوبية، اأدخلت اأول الف�سول املقلوبة هذا العام، فيما تراقب 

لت�سنيف اجلامعات  ووفقاً  »كاي�ست«،  اآ�سيا  اأنحاء  اجلامعات مبختلف 

تعد  الربيطانية،  �سيموندز  كواكاريل  موؤ�س�سة  تن�سره  ال��ذي  ال�سنوي 

»كاي�ست« الآن، ثاين اأف�سل جامعة يف اآ�سيا.

الو�سائل  ح�سار  من  النطالق  فر�سة  اأن  اأع��اله  التجربة  تقوله  ما 

املتاحة  وال��ق��درات  الإمكانات  با�ستثمار   وذل��ك  مفتوحه،  التقليدية 

خا�سة يف ف�ساءات تقنيات التوا�سل الجتماعي، وهي �ساحة خ�سبة 

لإطالق طاقات ال�سباب يف التعلم وتطوير املهارات بطريقة تتوافق مع 

اهتماماتهم. 

makinzyadel@ksu.edu.sa

تجربة الفصل الدراسي 
المقلوب

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

ابتكار بطاقة ذكية في جامعة الطائف
من  �سناعي  منتج  ابتكار  �سهادة  الطائف  بجامعة  اأكادميية  ح�سدت 

مكتب الرباءات ال�سعودي لبتكارها بطاقة ذكية ت�ساعد على التحقق من 

بيانات حاملها با�ستخدام املقايي�س احليوية.

واأو�سحت عميدة الدرا�سات اجلامعية باجلامعة الدكتورة �سارة العتيبي 

املقايي�س  با�ستخدام  حاملها  من  املبا�سر  التحقق  البتكار  من  الهدف  اأن 

احليوية، مقارنة مع معلومات �ساحب البطاقة املحفوظة يف الذاكرة، وربطها 

بطريقة ت�سمن الأمان واخل�سو�سية العالية، و�سهولة ال�ستخدام للجميع 

اإيجاد و�سيلة ذكية  اأن مهمة الخرتاع  باختالف احتياجاتهم، منوهة اإىل 

ت�ساعد يف عملية ربط وتكامل جميع اأدوات التحقق من هوية الأ�سخا�س، 

�سواء يف اخلدمات الإلكرتونية واحلكومية، وال�سحية، والبنكية، وغريها 

من اخلدمات بطريقة ت�سمن الأمان واخل�سو�سية العالية، وكذلك �سهولة 

ال�ستخدام جلميع امل�ستخدمني باختالف احتياجاتهم.



يعزو العديد من اخلرباء واملتخ�س�سني �سبب 

قلة الإبداع يف الع�سر الراهن اإىل غياب اأوقات 

الفراغ، نتيجة الطفرة التكنولوجية والإلكرتونية 

الذكية  والهواتف  الت�سالت  و�سائل  وانت�سار 

الوقت،  ط��وال  بها  وتفكرينا  عقولنا  وان�سغال 

اأوقاتنا ومتلأ  ت�ستحوذ على جل  اأ�سبحت  حيث 

اأي وقت فراغ يف حياتنا، ول ندعها اأو ن�سرتيح 

من �سيطرتها �سوى يف تلك ال�سويعات التي يطغى 

لن�سرتيح،  الإن�ساين ونذهب  العن�سر  فيها علينا 

لنعيد �سحن اأج�سامنا وعقولنا من جديد لننام!

من املفرت�ض اأن حت�سل عقولنا واأذهاننا على 

النقاط  بربط  وتقوم  فيها  ت�سرتيح  فراغ  اأوقات 

ج��زءاً  ذل��ك  باعتبار  البع�ض  بع�سها  والأف��ك��ار 

اأ�سا�سياً من العملية الإبداعية، يقول �ستيف جوبز 

»الإبداع هو جمرد ربط للأ�سياء«، اأي يف حلظة 

�سفاء لذهنك وتاأمل ملا حولك قد ت�سلك اإجابة 

ليال عديدة،  اأيقظتك  مل�سكلة  اأو حل  ما  ل�سوؤال 

ويعلو  ال�ستحمام  عند  تاأتيك  التي  اللحظة  تلك 

�سوتك فيها »اآهاا«، هي حلظة ل تقدر بثمن هي 

العا�سفة املثالية لفكرة مثالية، فدماغك ل يكون 

عملك  تركز يف  عندما  ن�ساًطا  الأكرث  حالته  يف 

اأو اأداء مهمة، بل اأظهرت الدرا�سات اأن دماغك 

وتدعه  مقوده  ترتك  عندما  ن�ساًطا  اأك��رث  يكون 

يجول يف الأرجاء بل حواجز اأو قيود.

بالطريقة التي نتعامل بها مع اأجهزتنا اليوم، 

الطابور  انتظار  وعند  املجال�ض  يف  ن�ستخدمها 

لأنف�سنا  ن�سمح  فاإننا ل  املياه،  دورات  وحتى يف 

التي  اللحظة من النقطاع  تلك  باحل�سول على 

يف  الأف��ك��ار،  فيها  وتتكون  النقط  فيها  تت�سل 

كثري من الأحيان نعتقد اأن بابتعادنا عن املكاتب 

ناأخذ  هنا  فنحن  اخل���ارج  يف  قليًل  والتم�سي 

نق�سي  اأننا  احلقيقة  ولكن  الراحة،  من  ق�سًطا 

هواتفنا،  �سا�سات  يف  حم��دق��ني  ال��وق��ت  ذل��ك 

تغريدات  بني  اأو  الفي�سبوك  اأنحاء  يف  متجولني 

تويرت، نتحدث على وات�ساب اأو نتابع الأخبار اأو 

غريها.

العزم وتتاأكد من ح�سول  اأن تعقد  لهذا لبد 

فيها  ل��ت��ت��ج��ول  امل�����س��اح��ة  بع�ض  ع��ل��ى  دم��اغ��ك 

بعيًدا عن �سخب  الأفكار  وتكون  النقط  وتربط 

الذين  لأولئك  بالن�سبة  وخ�سو�ًسا  التكنولوجيا، 

يعملون يف جمالت تتطلب الإبداع.

مبا  م��درك��ني  ن��ك��ون  اأن  اإىل  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن 

اأنها  نعرف  ل  التي  ال��ع��ادات  ن��درك  يحيطنا، 

فينا، وهي باملنا�سبة كثرية، على �سبيل املثال ل 

احل�سر، اللعب يف هواتفنا مبا�سرة قبل خلودنا 

قبل  ال�سباح  �سيء يف  اأول  منها  والتحقق  للنوم 

بع�ض  لندع  بحاجة  نحن  ال�سرير!  من  القيام 

تبتكر  الوقت لأنف�سنا ل لهواتفنا، لعقولنا حتى 

وتبدع.

لأجل  ُمرّكزة  واح��دة  ن�سيحة  هناك  كان  لو 

عيناك  تطالعه  كتاب  اأي  من  ا�ستفادة  اأق�سى 

اأحببت  معني  اأي جمال  اأو  تقراأه  مقال  اأي  اأو 

اأن تتعمق به وتر�ّسخ اأفكاره يف عقلك وتزرعها 

ب�سكل حديدي يف ق�سرتك املخّية؛ فاإن الن�سيحة 

الذهبّية القادرة على حتقيق كل ذلك واأكرث هي 

التدوين والكتابة!

اأو  تريده  الذي  املجال  �سمن  فالكتابة  نعم، 

يف  فكرته  �سيزرع  ق��راأت��ه  كتاب  ع��ن  التدوين 

لو  بعدها حتى  تن�ساه  لن  ب�سكل �سلب،  راأ�سك 

اأردت ذلك!

الأمر لي�ض �سعباً اأبداً بل �سهل ويزداد �سهولة 

اأي�ساً، خ�سو�ساً يف هذا الع�سر، ع�سر مواقع 

املختلفة  التدوين  ومواقع  الجتماعي  التوا�سل 

ا�ستخدامها،  ت�ستطع  مل  واإن  اأ�سكالها،  بكل 

للتدوين،  الأخ��رى  الأماكن  من  العديد  فهناك 

القدمية  دفاترك  اأحد  �سمن  ورقة  على  �سواًء 

اأن  هو  املهم  تريد،  مكان  اأي  على  اأو  املُهملة، 

تدّون!

�ستقت�سر  تدويناتك  ك��ان��ت  اإن  رج���اًء  لكن 

على تلك التي تتحدث عن فراق الأحبة وغدر 

زوجها  خانها  التي  تلك  ع��ن  اأو  الأ���س��ح��اب، 

اأنثى اإىل ملك �سعب المتلك،  فتحولت من 

الذي  الرجل  ذل��ك  اأو 

ع�����ان�����ى م������ن ف����رتة 

ُمراهقة متاأخرة ففقد 

ر�سيف  ع��ل��ى  نف�سه 

ن�����س��ي��ان م���ن ت��رك��ت��ه 

خلف ق�سبان الذاكرة، 

فرجاًء األ تدّون، رجاًء 

الفكرة  تُخرج هذه  اأن 

من راأ�سك حالً!

ال�سباب  ينه�ض  لن 

بالإحباطات  العربي 

�ستزيد  التي  ال�سابقة 

�سينه�ض  بل  اآخ��ر،  جحيماً  حياته  جحيم  من 

احلقيقّية  الأخلق  اأولً  لهما؛  ثالث  ل  ب�سيئني 

ولي�ض ال�سكلّية، وثانّياً العلم والقلم!

ال��ع��ل��م وال��ق��ل��م، ال��ع��ل��م امل�����س��ط��ور، الأف��ك��ار 

املكتوبة، اجلواهر والقيم املُدّونة والهادفة نحو 

الباب على م�سراعيه  �ستفتح  التي  التغري هي 

نحو التنوير.

القراءة مهمة كونها �ستن�سجك فكرّياً  حتماً 

وفهمك  اللغوية  م�سطلحاتك  حجم  من  وتزيد 

�سريّكز  ال��ت��دوي��ن  لكن  ح��ول��ك،  م��ن  يجري  مل��ا 

مل�ساهمته  بالإ�سافة  لأق�سى حد،  الأفكار  تلك 

اأي�ساً،  ب��ك  املحيط  الو�سط  �سمن  بالتاأثري 

�ساباً  اإن كنَت كاتباً  ال�سبابي  الو�سط  خ�سو�ساً 

واإن كنِت مدّونة �سغرية ال�سن!

ل تلق بالً ملا يدّونه الكّتاب العجزة الذين ل 

يتوقفون عن احلديث عن ذكرياتهم يف الك�ّسافة 

اأو عن تاريخ حتفة قدمية يف مدينتهم ل يعباأ 

يُ�سمن  ل  مهم  اآخر غري  �سيء  اأي  بها،اأو  اأحد 

اقراأ ودون يف الأخلق  يُغني من جوع، بل  ول 

وال��ن��ج��اح��ات وال��ع��ل��وم وامل���ع���ارف وال��ث��ق��اف��ات 

وحتقيق الأهداف والطموحات.

»م��ن املَ��ح��ربة اإىل املَ��ق��ربة« ِات��خ��ذ م��ن هذه 

مل  واإن  احلياة،  يف  لك  رئي�سّياً  �سعاراً  العبارة 

تخرج  اأن  اإي��اك  لكن  فرعّياً،  ف�سعاراً  ت�ستطع 

من هذه احلياة دون اأن يَ�سمع اأحد لك اأو يقراأ 

النجاح  والتحقيق  التنوير  نحو  فالطريق  حتى، 

يبداأ حتماً بالأخلق والقلم.

هل توجد أفكار لمشروعات شبابية 
ال تتجاوز تكلفتها 2000 ريال؟

ويبحثون  البطالة،  من  وال�سابات  ال�سباب  من  كبري  قطاع  يعاين 

ال�ستقلل  حتقيق  من  ميكنهم  خا�ض  م�سروع  تاأ�سي�ض  فكرة  عن 

املايل، وهناك اأفكار عديدة مل�سروعات �سغرية جديدة وُمبتكرة ول 

2000 ريال، بل يقل، ول حتتاج  يتجاوز راأ�ض مال البدء فيها مبلغ 

ملكان خا�ض.

ن: الفوم امللّون �سميك وقابل للت�سكيل،  - جم�سمات من الفوم امللوَّ

وي�سُهل ت�سنيع جم�سمات لأ�سكال ديكور كرتونية وترفيهية للأطفال 

واأل��واح  ول�سق  ق�ض  اأدوات  حتتاجه  ما  وُكل  املدار�ض،  حفلت  يف 

ت�سكيلة  اأول  ب�سنع  للبدء  ريال   500 من  لأكرث  حتتاج  ولن  الفوم، 

جُم�سمات.

من   Bookmark ت�سنيع  ميكنك   :Bookmark ال�  اأ�سكال   -

الورق املُقوى، واألواح الفوم على هيئة حيوانات، اأو باأقم�سة اجلوخ اأو 

الكورو�سيه ودبابي�ض تثبيت الأوراق املعدنية ب�سكل ع�سري و�سبابي، 

والرتويج لها من خلل �سفحة م�سروعك على في�سبوك واإن�ستجرام.

- طابعة 3D: ميكنك �سراء طابعة بتقنية 3D لطباعة جم�سمات 

لأغرا�ض الدعاية والإعلن، وم�ساريع التخرج، والعلمات التجارية 

املوقع  خ��لل  من  الإن��رتن��ت  على  الطلب  يكون  اأن  على  املُج�سمة، 

الإلكرتوين للم�سروع، اأّما بالن�سبة للتكلفة فهي 2000 ريال تقريبا.

ما هو  بكل  الهتمام  ال�سوكولته: يف ظل  األواح  على  الطباعة   -

ابتكار  ميكنك  والحتفالت،  املنا�سبات  جتهيز  يف  وع�سري  جديد 

طرق حديثة يف تقدمي ال�سوكولته، عرب طباعة الأ�سكال واحلروف 

بوا�سطة ورق خا�ض. ال�سوكولته،  على مكعبات 

- كتيب ُمل�سقات بل�ستيكية: يف�سل عدد من الطلب والطالبات 

تزيني دفاترهم الدرا�سية مُبل�سقات اأنيقة ال�سكل، فلماذا ل ت�ستغل 

عرب  البل�ستيكة  للُمل�سقات  دفرت  طباعة  يف  للأمر  ال��رواج  هذا 

اأيقون/�سكل ُمل�سق ملّون، والرتويج لها عرب �سفحات   500 جتميع 

الجتماعي. التوا�سل 

اإط��لق  ميكنك  امل��ن��زل:  يف  واملُقرم�سات  املعجنات  �سناعة   -

م�سروع منزيل يف �سناعة املعجنات واملقرم�سات بالتعاون مع اإحدى 

عبوات  ل�سراء  ريال   1000 مبلغ  كبداية  حتتاجه  ما  كل  حمارمك، 

اإىل ذلك. واأكيا�ض تغليف وخامات ل�سناعة املعجنات كالدقيق وما 

ا�ستغلل  مُيكنك  املُ�ستعملة:  الكتب  لبيع  اإل��ك��رتوين  متجر   -

الأماكن  من  املُ�ستعملة  القدمية  الكتب  و�سراء  اجلامعي  حميطك 

الكتب عليه. اإلكرتوين، وعر�ض  اإن�ساء متجر  ثم  لبيعها،  املُخ�س�سة 

سيـــن 
وجيم

وقت فراغك سر إبداعك

فكر خارج 
الصندوق

»التدوين« أفضل نصيحة للفهم والتركيز 
واالستيعاب

الإبداع جمرد ربط للأ�سياء، ويف حلظة 

�سفاء ذهني اأو تاأمل قد ت�سلك اإجابة 

ل�سوؤال ما اأو حل مل�سكلة اأيقظتك ليال 

عديدة!

�ستيف جوبز

»1955 - 2011م« خمرتع ور�ئد �أعمال 

و�ملوؤ�س�س و�ملدير �لتنفيذي �ل�سابق ل�سركة 

�آبل.

صورة نقدية

أجمل تعليق

رمبا من ترغب بالتخل�ض منه هو �سبب اّتزانك، 

ل تغدر بالآخرين لكي ل تتفاأجاأ بال�سقوط.

حممد �إبر�هيم
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كلمات بيضاء
في اإلدارة والتربية والمجتمع

د. حممد حممد احلربي

جمع املوؤلف الدكتور حممد 

احل����رب����ي، احل���ا����ص���ل ع��ل��ى 

الدكتوراه يف الفل�صفة واأ�صتاذ 

جامعة  يف  الرتبوية  الإدارة 

امللك �صعود، يف هذا الكتاب 

باقة من مقالته املتخ�ص�صة 

وع�صر  م��ائ��ة  ع��دده��ا  يبلغ 

ن�صرت  قد  كانت  مقالت، 

ع���ك���اظ،  ���ص��ح��ي��ف��ة  يف 

عدداً  خاللها  من  وتناول 

م��ن ال��ق�����ص��اي��ا الإداري�����ة 

واملجتمعية  وال��رتب��وي��ة 

والتنمية الذاتية.

مرجع ل غنى عنه

وهو  للتقنية«،  والتخطيط  الرتبوية  »القيادة  بعنوان  مقال  يف 

د. احلربي مو�صوع  تناول  بيت�صانو«  »اأنتوين  للموؤلف  كتاب  ا�صم 

لهذا  تعريًفا  وقدم  الرتبوية،  الإدارة  يف  وا�صتخداماتها  التقنية 

الكتاب الذي يعده مرجًعا ل غنى عنه للقادة الرتبويني.

البديل الثالث

ويف مقالة اأخرى تناول اإحدى حلقات �صل�صلة كتب تطوير الذات 

على  يركز  الذي  الثالث«  »البديل  كتاب  وهو  ك��ويف«،  ل�»ا�صتيفن 

معاجلة ال�صراعات التي تواجه الأفراد واملوؤ�ص�صات واملجتمعات، 

ويبداأ الكتاب باحلديث عن نقطة التحول؛ حيث يو�صح اأن احلياة 

مليئة بامل�صاكل، واأن احلل يكمن يف اإحداث تغيريات يف طريقة 

تفكرينا.

خطة التغيري

وكتب يف مقالة »قيادة التغيري الإداري« عن خطة اإدارة التغيري 

ل�»جون كوتر« من جامعة هارفارد ذات الثماين خطوات، وهي: 

روؤية  حتديد  معهم،  التحالف  التغيري،  باأهمية  العاملني  اإقناع 

تنفيذ  التدريب على  التغيري،  ثقافة  ن�صر  للمنظمة،  اإ�صرتاتيجية 

النتائج، توظيف الإجنازات،  اخلطط الإجرائية، عدم ا�صتعجال 

واأخرياً تر�صيخ ثقافة ا�صتمرار التغيري بني العاملني.

تعليم متنقل

احلديثة،  التقنية  مو�صوع  تناول  املتنقل«  »التعليم  مقالة  ويف 

وتوظيفها خلدمة عمليات التعليم والتعلم، حيث ظهر يف ال�صنوات 

املتنقل«،  »التعليم  عليه  اأطلق  للتعليم،  حديث  مفهوم  الأخ��رية 

وانت�صر ا�صتخدامه ب�صكل كبري خا�صة بني فئاِت ال�صباب.

جنون العظمة

ويف مو�صوع بعنوان »جنون العَظمة« ذكر اآراء ا�صت�صاريي الطب 

مرحلة  اأي  يف  العَظمة  بجنون  ي�صاب  قد  ال�صخ�ص  اأن  النف�صي 

عمرية، ومهما كانت مكانته العلمية اأو الجتماعية؛ نتيجة ملبالغته 

باأعمال غري  للقيام  اأن يقوده  يف تقدير قدراته، وهذا ما ميكن 

عاقلة نتيجة عدم التكيف مع حميطه الجتماعي.

اختيار التخ�ص�ص

ويف مقالة »كيف تختار تخ�ص�صك« اأورد ن�صائح لطلبة الثانوية 

العامة عن رحلة البحث عن فر�ص الدرا�صة اجلامعية، حيث ي�صري 

اختيار  عند  مراعاتها  يجب  اأ�صا�صية  عوامَل  هناك  اأن  اخلرباء 

القدرات  توافقت  فكلما  وامليول؛  كالرغبة  اجلامعي  التخ�ص�ص 

ال�صخ�صية مع التخ�ص�ص كانت ن�صبة التكيف وال�صتمتاع بالتعلم 

اأكرَث.

الإدارة باملرح

باملرح«  »الإدارة  كتاب  عن  باملرح« حتدث  »الإدارة  مقالة  ويف 

لغٌة عاملية  البت�صامة هي  اأن  وين�صتني«، حيث ذكر  ملوؤلفه »مات 

يفهمها اجلميع، ولها دورها الإيجابي يف حياة النا�ص، وحت�صني 

بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، واأن املرح يف العمل لي�ص هدًفا بحد 

ذاته، بل مدخل يف�صي اإىل الهدف الأكرث عمًقا، وهو ك�صر حاجز 

العزلة بني بيئة العمل امل�صطنعة واحلياة الطبيعية.

اإ�صرتاتيجيات التحفيز

بربارا  د.  قول  اإىل  اأ�صار  التحفيز«  »اإ�صرتاتيجيات  مقالة  يف 

لدى  الذاتي  التحفيز  اأهمية  عن  كاليفورنيا  جامعة  من  ديفيز 

الطلبة، ودوره يف تعزيز ثقتهم باأنف�صهم، وهو ما ميكن اأن يتحقق 

ِبَحثِّ املعلِم على عدم التعامل بفوقية مع الطلبة، اأو بَخلِْق مناٍخ من 

القلق واملناف�صة ال�صديدة بينهم كاأفراد، والتعامل معهم باإيجابية، 

وتر�صيخ ثقافة امل�صاركة، والعمل ب�صكل تعاوين.

اإدارة ال�صغوط

ويف مقالة »فن اإدارة ال�صغوط« اأ�صار اإىل اآراء بع�ص اخلرباء 

وحتقيق  ال�صغوط  واإدارة  التوتر  مع  التكيف  اإ�صرتاتيجيات  يف 

ال�صحة وال�صالم الداخلي، ومنها الثقُة بالنف�ص والتفاوؤل، وجتنب 

وامل�صاركة  وال�صغوَط،  التوتر  وجودهم  ي�صبب  الذين  الأ�صخا�ص 

الإيجابية مع املجتمع، وال�صتثمار اجليد للوقت، وتعديل مقايي�ص 

الكمال بالتوقف عن َجلد الذات.

قــــــــــــــــرأت لك..
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االلتزام بتعاليم الدين أفضل وسيلة للضبط 
االجتماعي

وجود الخدم سبب انتشار الكسل واالتكالية 
لدى األطفال

46% من السعوديين يتسوقون عبر اإلنترنت

»ال�صبط  بعنوان  درا���ص��ة  اأثبتت 

ال�صعودية  الأ���ص��رة  يف  الجتماعي 

الإ�صالمي  الدين  تعاليم  خالل  من 

نظر  وجهة  من  بتما�صكها  وعالقته 

الثانوية«  املرحلة  وطالبات  ط��الب 

اأن اللتزام بتعاليم الدين الإ�صالمي 

الو�صيلة  ه��ي  عليها  وامل��ح��اف��ظ��ة 

اأف��راد  �صبط  يف  والأجن��ع  الأف�صل 

واحلد  اجتماعياً  ال�صعودية  الأ�صرة 

من ال�صلوكيات ال�صلبية.

ال���درا����ص���ة اأع����ده����ا خ���ال���د بن 

ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ص��امل وت��ق��دم بها 

ق�صم  الرتبية  كلية  الأزه��ر  جلامعة 

اأ�صول الرتبية للح�صول على درجة 

واأ���ص��رف عليها كل من  ال��دك��ت��وراه، 

حممد  د.  اأ.  ه��ا���ص��م،  عمر  د.  اأ. 

عبدال�صميع عثمان.

ال���درا����ص���ة اأو����ص���ح���ت اأه��م��ي��ة 

ال�صبط الجتماعي يف املجتمع واأن 

اإىل  جمتمع  من  تختلف  ال�صوابط 

حالة  يف  ين�صاأ  النحراف  واأن  اآخر 

وبيان  الجتماعية  ال�صوابط  ف�صل 

ال�صبط  حتقيق  يف  الرتبية  اأهمية 

الجتماعي لالأفراد.

اأن  يف  الدرا�صة  م�صكلة  وتكمن 

العقود  خ��الل  ال�صعودي  املجتمع 

الأخ��رية ط��راأت عليه بع�ص  الثالثة 

القت�صادي  اجلانب  يف  التغريات 

وتفاعلت  وال��ث��ق��ايف  والج��ت��م��اع��ي 

الأ�صرة ال�صعودية مع هذه التغريات 

ن���وع من  اأف�����ص��ى اإىل وج����ود  مم��ا 

الن�صق  ع��ل��ى  اأث���ر  ال���ذي  ال�����ص��راع 

واأحدث خلخلة  املجتمع  القيمي يف 

و�صعفت  الأ�صرة  داخل  ال�صبط  يف 

حاجة  اأوجد  الأ�صرية، مما  الرقابة 

لدرا�صة ال�صبط داخل الأ�صرة ونوع 

التما�صك الذي تعي�صه.

فجوة  وجود  اإىل  الدرا�صة  لفتت 

بني واقع ال�صبط غري الر�صمي الذي 

يتم داخل الأ�صرة وال�صبط الر�صمي 

الر�صمية،  اجل��ه��ات  ت��ق��رره  ال���ذي 

ووجود تذبذب يف عمليات ال�صبط 

اأن  رغم  الأ�صرة  داخ��ل  الجتماعي 

ال�صوابط م�صتندة اإىل تعاليم الدين، 

الديني يف  ال�صبط الجتماعي  واأن 

الأ�صرة ال�صعودية يتميز بقوته حيث 

بلغ الوزن الن�صبي له 81.4.

يف  الأب���ن���اء  تقبل  اأن  ت��ب��ني  ك��م��ا 

الأ�����ص����رة ال�����ص��ع��ودي��ة م���ن ط��الب 

العامة  الثانوية  املرحلة  وطالبات 

التي  الجتماعي  ال�صبط  لأ�صاليب 

ت�صتخدمها اأ�صرهم ل�صبط �صلوكهم 

هو فوق املتو�صط، مع وجود عوامل 

توؤثر على تقبل الأبناء �صلباً لأ�صاليب 

و�صائل  كتنوع  اأ�صرهم  يف  ال�صبط 

الإعالم املختلفة وما تبثه من مواد 

خمتلفة.

الأ���ص��رة  اأن  ال��درا���ص��ة  وك�صفت 

من  جمموعة  ت�صتخدم  ال�صعودية 

اأ�صاليب ال�صبط الجتماعي ل�صبط 

�صلوك اأبنائها اإل اأن هذه الأ�صاليب 

ح�صب  الأهمية  يف  متفاوتة  ج��اءت 

ال�صتخدام من اأ�صرة اإىل اأ�صرة، مع 

وجود تقبل لدى الطالبات اأقوى من 

الطالب لالأ�صاليب التي ت�صتخدمها 

اأ�صرهم ل�صبط �صلوكهم.

وب��ع��د ع��ر���ص ن��ت��ائ��ج ال��درا���ص��ة 

ا�صت�صراقية  روؤي���ة  ا�صتعرا�ص  مت 

والتما�صك  الج��ت��م��اع��ي  لل�صبط 

م�صتقبل  على  ا�صتملت  الأ�صرة  يف 

ع��م��ل��ي��ات ال�����ص��ب��ط الج��ت��م��اع��ي 

وال��ت��م��ا���ص��ك الأ�����ص����ري وت�����ص��ور 

ال�صبط  عمليات  لتوجيه  م��ق��رتح 

الأ���ص��ري  والتما�صك  الج��ت��م��اع��ي 

التي  واملنطلقات  الأ�ص�ص  ت�صمن 

ليكون  ال�صبط،  توجيه  اإىل  ت��وؤدي 

ن�صقاً فاعاًل يف الأ�صرة واملجتمع مع 

لل�صبط  امل�صتقبلي  الت�صور  و�صع 

عوناً  ليكون  الأ�صرة  يف  والتما�صك 

الر�صمية  وغري  الر�صمية  لالأجهزة 

يف حت��ق��ي��ق ال�����ص��ب��ط الج��ت��م��اع��ي 

وال��ت��م��ا���ص��ك يف الأ����ص���رة، واأخ���رياً 

اإج����راء مزيد  ال��درا���ص��ة  اق��رتح��ت 

يف جمال  والدرا�صات  البحوث  من 

يف  والتما�صك  الجتماعي  ال�صبط 

الأ�صرة.

خل�صت درا�صة اجتماعية اإىل اأن 

ال�صعودي وخروج  الفرد  زي��ادة دخل 

يف  �صاهما  والدرا�صة  للعمل  امل���راأة 

زيادة الإقبال على ا�صتقدام اخلدم، 

واأن وجود اخلدم �صمن بنية الأ�صرة 

اأف���راد  ت��ع��ود  يف  �صاهم  ال�صعودية 

الأطفال  وخا�صة  ال�صعودية  الأ�صرة 

على الك�صل والتكالية.

الدرا�صة حملت عنوان »اأثر اخلدم 

اأعدتها  ال�صعودية«  الأ���ص��رة  على 

العيدان  اإبراهيم  بنت  نورة  الباحثة 

ال��درا���ص��ات  لق�صم  ب��ه��ا  وت��ق��دم��ت 

جامعة  الآداب  بكلية  الجتماعية 

امللك �صعود لنيل درجة املاج�صتري.

الق�صية  ه��ذه  ال��درا���ص��ة  تناولت 

املعاجلة  الأول  ف�صول،  خم�صة  يف 

النظرية واملنهجية للدرا�صة، وفيها مت 

حتديد مو�صوع البحث وهو اأثر اخلدم 

على الأ�صرة ال�صعودية والغر�ص من 

ومدى  الظاهرة  ه��ذه  حجم  معرفة 

ثم  ال�صعودية،  الأ�صرة  على  تاأثريها 

للدرا�صة  الأ�صا�صية  املفاهيم  تناول 

القت�صادية،  الطفرة  وتعريفها وهي 

العدوى الجتماعية، اخلدم، الرتابط 

الأ�����ص����ري، ث���م ع��ر���ص ال��ن��ظ��ري��ات 

نظرية  ومنها  ال�صابقة،  والدرا�صات 

اب��ن خ��ل��دون يف ال���رتف ث��م درا���ص��ة 

للرميحي تناول فيها العمالة الوافدة، 

ودرا�صة لغنيمة املهيني عن الأ�صرة، 

ارتباطاً  ترتبطان  لدرا�صتني  اإ�صافة 

م��ب��ا���ص��راً ب��امل��و���ص��وع، وه��ي درا���ص��ة 

العمالة  اآث��ار  ح��ول  العي�صى  جهينة 

التاأثريات  يف  الأ�صرة  على  الأجنبية 

على  الأجنبية  للمربية  الجتماعية 

اخلليجية،  املجتمعات  يف  الأ���ص��رة 

والثانية ر�صالة ماج�صتري لالأخ�صائي 

تناول  عبداجلواد،  ع�صام  النف�صي 

فيها الآثار النف�صية التي يعاين منها 

اأب��ن��اء دول��ة الإم����ارات نتيجة وجود 

نهاية  ويف  الأج��ن��ب��ي��ات،  اخل��ادم��ات 

الدرا�صة  فرو�ص  عر�ص  مت  الف�صل 

واملنهج املتبع وعينة واأداة الدرا�صة.

يف الف�صل الثاين مت تناول املجتمع 

التاريخي،  البعد  واخل��دم  ال�صعودي 

ومت حتديد تاريخ وج��ود اخل��دم يف 

الأ�صرة ال�صعودية على ثالث مراحل، 

وهي مرحلة ما قبل البرتول، مرحلة 

الطفرة  مرحلة  ال��ب��رتول،  بعد  م��ا 

الق��ت�����ص��ادي��ة اب��ت��داًء ب��وج��ود ال��رق 

الدول  من  اخلدم  با�صتقدام  وانتهاء 

املختلفة.

الف�صل الثالث كان بعنوان العوامل 

الجتماعية ل�صتقدام اخلدم، وهذه 

القت�صادي  ال��ع��ام��ل  ه��ي  ال��ع��وام��ل 

وال�صيا�صة  وال��دمي��غ��رايف  وال��ث��ق��ايف 

تتفاعل  العوامل  وهذه  التخطيطية، 

هذه  انت�صار  يف  فتوؤثر  بع�صها  م��ع 

النتائج  ع��ن��وان  وحت���ت  ال��ظ��اه��رة. 

اأه��م  اإىل  الإ���ص��ارة  مت��ت  والتحاليل 

مت  كما  والتو�صيات،  البحث  نتائج 

حتديد الآثار الجتماعية للخدم على 

الأ�صرة ال�صعودية والتي �صملت الأثر 

على الرتابط الأ�صري وعلى التن�صئة 

الجتماعية، ومت ا�صتخال�ص اأن زيادة 

املراأة  وخروج  ال�صعودي  الفرد  دخل 

زي��ادة  يف  �صاهما  وال��درا���ص��ة  للعمل 

لدى  اخل��دم  ا�صتقدام  على  الإقبال 

ن�صبة كبرية من الأ�صر ال�صعودية، واأن 

مبا�صر  ب�صكل  �صاهم  اخل��دم  وج��ود 

الأ���ص��رة  اأف����راد  تعلم  واأ���ص��ا���ص��ي يف 

وخا�صة الأطفال التكالية.

جديدة  م�صحية  درا�صة  اأف��ادت 

اأن  كارد«،  »ما�صرت  �صركة  اأجرتها 

يف�صلون  ال�صعوديني  م��ن   %46
ال��ت�����ص��وق م���ن خ����الل الن���رتن���ت 

الفئة  من  الأ�صخا�ص  وخ�صو�ًصا 

24 عاماً. 18 حتى  العمرية بني 

نفقات  اأن  اخلرباء  اأو�صح  وقد 

حتميل  ملواقع  تذهب  ال�صعوديني 

الكمبيوتر  وبرجميات  املو�صيقى 

 %50 وح����وايل   ،%57 ب��ن�����ص��ب��ة 

نفقات على حجز تذاكر الطريان، 

الألعاب. اإنفاق على  و%48 

على  الإنفاق  اأن  بالذكر  جدير 

تفوق  ق��د  ال��ط��ريان  ت��ذاك��ر  حجز 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ن��ف��ق��ات ب�����ص��ورة 

م��ط��ل��ق��ة م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة، يف 

ال���ذي���ن  الأ����ص���خ���ا����ص  اأن  ح����ني 

اأنهم  �صرحوا  قد  امل�صح  �صملهم 

الراقية  ال�صلع  بيع  مواقع  يزورون 

اأي�ًصا. والفاخرة 



لوحة الفعاليات

26 ربيع �أول23 ربيع �أول

30 ربيع �أول23 ربيع �أول

3 ربيع �آخر24 ربيع �أول

29 ربيع �أول23 ربيع �أول

30 ربيع �أول24 ربيع �أول

3 ربيع �آخر26 ربيع �أول

معرضفعالية

فعاليةورشة

ورشةملتقى

ملتقىدورة

محاضرةدورة

برنامجمعرض

�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

عرب نت الريا�ض ٢٠١٧

التاريخ والوقت: ١٤٣٩/٣/٢٣هـ من ٨�ض اإىل ٦م

اجلهة املنظمة: عرب نت

املكان: فندق الفور�سيزن

ال�سعودي الأول للتطبيقات الإلكرتونية

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة:�سركة عنوان القيادة

املكان: فندق املوفنبيك

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

اليوم العاملي للغة العربية برعاية معايل مدير 

اجلامعة

التاريخ: ١٤٣٩/٣/٣٠هـ من ١٠�ض اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: معهد اللغويات العربية

املكان: مدرج معهد اللغويات العربية

األوان ال�سعودية للت�سوير ال�سوئي ٢٠١٧

الوقت: من ١٠�ض اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث 

الوطني

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

ا�ستخدام ال�سبكات الجتماعية يف التعليم لع�سوات 

هيئة التدري�ض

الوقت: من ال�ساعة ٨�ض اإىل ٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٢

نظام التح�سني امل�ستمر »كايزن« الإداري للموظفني

الوقت: من ال�ساعة ٩ �ض اإىل ٢٫٣ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض قاعات عمادة تطوير 

املهارات

احلكومة ال�سعودية ٢٠١٧

الوقت: من ٨�ض اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: اآي دي �سي

املكان: فندق حياة ريجين�سي

التدري�ض اجلامعي الفعال لأع�ساء هيئة التدري�ض

الوقت: من ال�ساعة ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض قاعات عمادة تطوير 

املهارات

الأخطاء ال�سائعة يف البحث العلمي للدكتورة اأرجمند 

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

كوين اأنِت

الوقت: من ٤م اإىل ١٠٫٤٥م

اجلهة املنظمة: اإيفنتوجلي

املكان: جامعة الفي�سل

التدري�ض امل�سغر لأع�ساء هيئة التدري�ض

الوقت: من ال�ساعة ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض قاعات عمادة تطوير 

املهارات
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16 ربيع �آخر6 ربيع �آخر

21 ربيع �آخر8 ربيع �آخر

30 ربيع �آخر13 ربيع �آخر

20 ربيع �آخر6 ربيع �آخر

29 ربيع �آخر9 ربيع �آخر

18 جمادى �لأوىل16 ربيع �أول

مؤتمردورة

دورةورشة

ورشةفعالية

ورشةدورة

برنامجدورة

مؤتمرمعرض

سدوكو قاعدة اللعبة:

ال�����س���دوك��� ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة 

ع��م��ل��ي��ات  دون  م���ن  ���س��ه��ل��ة، 

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات 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/

عن�ان كتاب: ح�ار احل�ضارات .. رو�ضيا والعامل الإ�ضالمي  

رو�سيا  احل�سارات..  ح�ار  كتاب:  ترجمة  للن�سر  �سع�د  امللك  جامعة  دار  عن  �سدر 

الرو�سية  اللغة  من  وترجمه  فا�سليان�ف.  بيك  اأن�ر  ال�سفري  مل�ؤلفه  الإ�سالمي  والعامل 

اجلبايل،  حممد  الدكت�ر  �سم�س  عني  بجامعة  واآدابها  الرو�سية  اللغة  اأ�ستاذ  من  كل 

واأ�ستاذ اللغة الرو�سية وعلم الرتجمة امل�ساعد يف كلية اللغات والرتجمة بجامعة امللك 

اإىل ق�سية ح�ار احل�سارات  الكتاب  يتطرق  العكا�س،  بدر بن عبداهلل  الدكت�ر  �سع�د 

من الناحية الثقافية والجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية، واأهميتها يف اإر�ساء ال�سلم 

العاملي وت�طيد العالقات الثنائية بني الدول والتقريب بني ال�سع�ب، كما يعالج ب�سكل 

خا�س ق�سية ح�ار احل�سارات بني رو�سيا والعامل الإ�سالمي، حيث تتبع امل�ؤلف ال�سالت 

التاريخية التي تربط بني هذين اجلزئني من العامل، من الن�احي ال�سيا�سية والقت�سادية 

والثقافية، و�س�لً اإىل وقتنا احلا�سر. 

كذلك تناول امل�ؤلف حماور مهمة متعلقة بح�ار احل�سارات ب�سكل عام وبني رو�سيا والعامل الإ�سالمي على وجه اخل�س��س، 

ومن اأهم ما تناوله: القيم الإن�سانية اجلامعية، التعاي�س، الت�سامح، م�سارات التعاون بني رو�سيا والعامل الإ�سالمي وغريها.

»ال���رب���ي���ة ال���ع���رب���ي«  ي�����ض��در ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��ق��ي��ي��م 

ال�طني للتح�ضيل التعليمي

»و«  غريني  فين�ست  اأّلفه  وال��ذي  الكتاب  هذا 

العربي  الرتبية  مكتب   وترجمه  كليغان،  ت�ما�س 

يف  كتب  خم�سة  م��ن  الثالث  ه���  اخلليج  ل��دول 

التعليمي،  للتح�سيل  ال�طنية  التقييمات  �سل�سلة 

ويت�سمن تعليمات تدريجية مف�سلة عن اخلدمات 

الل�ج�ستية واأخذ العينات بالعمل على جمم�عة 

من املهمات امللم��سة املعرو�سة يف الن�س، ويقع 

يف 268 �سفحة، وي�سم اأربعة اأجزاء رئي�سة، كل 

الكتاب  واختتم  الف�س�ل،  من  عدداً  ي�سم  جزء 

امل�ؤلفان  عليها  اعتمد  التي  املراجع  من  بقائمة 

يف اإعداده.

إصداراتإصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

مهارات البتكار والتفكري الإبداعي للموظفات

الوقت: من ٨�ض اإىل ١٢ط

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

الهند�سي الدويل

الوقت: من ٩�ض اإىل ٥٫٤٥م

اجلهة املنظمة: الهيئة ال�سعودية للمهند�سني

املكان: الريا�ض

تقييم خمرجات التعلم لأع�ساء هيئة التدري�ض

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض قاعات عمادة تطوير 

املهارات

نظام اإدارة التعلم black board لأع�ساء هيئة 

التدري�ض

الوقت: من ال�ساعة ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور ٥ قاعات عمادة تطوير املهارات

الريا�ض من ال�سماء

الوقت: من ٩م اإىل ١٢�ض

اجلهة املنظمة: �سركة الأر�ض والف�ساء

املكان: �سمال الريا�ض

تطوير ملف التدري�ض اجلامعي لأع�ساء هيئة 

التدري�ض

الوقت: من ال�ساعة ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور ٥ قاعات عمادة تطوير املهارات 

منتجون )امل�ستثمرات من املنزل(

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: غرفة الريا�ض التجارية

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

دعم تعلم الطالب لأع�ساء هيئة التدري�ض

الوقت: من ال�ساعة ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض قاعات عمادة تطوير 

املهارات

ال�سكرتارية احلديثة واإدارة املكاتب للموظفني

التاريخ والوقت: من ال�ساعة ١٠�ض اإىل ٢٫٣ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض قاعات عمادة تطوير 

املهارات

التدري�ض القائم على التخ�س�ض والبحوث الرتبوية 

لأع�ساء هيئة التدري�ض

الوقت: من ال�ساعة ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور ٥ قاعات عمادة تطوير املهارات

ال�سعودي الدويل الثالث للمختربات

الوقت: من ٨�ض اإىل ٤٫٣م

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

املوؤمترات والـمعار�ض

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

التعليم ما بعد الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية

اجلهة املنظمة: اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية 

والنف�سية

املكان: يف رحاب اجلامعة
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البعد  مو�ضوع  ظ��ل  عقود  مل��دى 

العمراين  الت�ضميم  يف  الإن�����ض��اين 

وانح�ضر  ع�ضوائًيا،  واأحياناً  مهماًل 

يف كثري من الأحيان على مم�ضى اأو 

ر�ضيف، لكن ازداد موؤخراً احلديث 

فتبني  امل��دن،  اأن�ضنة  مو�ضوع  ح��ول 

واملكان  الإن�����ض��ان  ب��ني  التفاعل  اأن 

الف�ضاء  اأن�ضنة  على  ال��ق��درة  يعني 

من  يت�ضمنه  ما  بكل  يحتويه  ال��ذي 

ل  املكاين  فاحليز  ودللت،  معان 

الفيزيائية  يقت�ضر على اخل�ضائ�ص 

واإمنا يتعداها اإىل الهوية التي متنح 

املكاين  احليز  بحيوية  الإح�ضا�ص 

على  املحافظة  مع  املنفعة  وحتقق 

اخل�ضو�ضية.

ف��امل��دي��ن��ة ك��ت��اب م��ف��ت��وح ميكن 

معرفة  ه��و  علينا  م��ا  وك��ل  ق��راءت��ه 

وعالقتها  امل��ب��اين  لغته،  م��ف��ردات 

وامليادين  وال�ضوارع  امل�ضاة  مبمرات 

القواعد  هي  واحلدائق  وال�ضاحات 

تركيب  �ضفات  تعطي  التي  اللغوية 

هذا الكيان، فهي تعطيه اإما �ضفات 

مادية فقط تتمثل يف �ضارع عري�ص 

ور�ضيف  ال�����ض��ي��ارات  ف��ي��ه  ت��ع��رب��د 

ول  فيها  روح  ل  �ضحاب  وناطحة 

وكل  اجتماعي  توا�ضل  اأو  تفاعل، 

ال�ضفات الإن�ضانية من حيوية وتنوع.

الت�ضميم  يف  الإن�����ض��اين  ال��ب��ع��د 

يتوفر  اأن  باخت�ضار  يعني  العمراين 

لكل اإن�ضان احلق يف احل�ضول على 

مياه �ضرب نقية، والو�ضول ب�ضهولة 

واأمان اإىل ال�ضارع واملجال العام يف 

نافذة  من  �ضجرة  يرى  واأن  املدينة، 

يف  كر�ضي  على  يجل�ص  واأن  بيته، 

ي�ضاهد  منزله  ق��رب  العام  ال��ف��راغ 

العامة،  يلعبون يف احلديقة  اأطفاله 

الذي ل  العام  املم�ضى  امل�ضي يف  اأو 

يبعد عن منزله اأكرث من ع�ضر دقائق 

يقاوم  التي  اليومية  عادته  وي�ضبح 

ال�ضكر وال�ضغط وبقية  اأمرا�ص  بها 

الأمرا�ص املزمنة.

وكما قال اإيان جل: »مثلما ي�ضكل 

امل��دي��ن��ة  ت�ضكل  امل��دي��ن��ة  الإن�����ض��ان 

يف  الإن�����ض��ان  فيت�ضكل  الإن�����ض��ان«، 

املدينة بناًء على معطيات كل ع�ضر، 

باأن  لحاجة  اليوم  اأ�ضبح  فالإن�ضان 

يت�ضل باأخيه الإن�ضان وجهاً لوجه يف 

الفراغ الفيزيائي لإجناز ما يريد، بل 

خالل  م��ن  ب��ه  يت�ضل 

ال��ف��راغ الف��را���ض��ي 

ويتعامل معه وميار�ص 

معظم  بعد  ع��ن  فيه 

اأن�����ض��ط��ت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة 

والذهنية.

من  ي��زي��د  م��ا  واإن 

ت���وح�������ص الإن�������ض���ان 

ه���و اإق����ام����ة ع���وامل 

وج��ود  ل  افرا�ضية 

ال��واق��ع  دن��ي��ا  لها يف 

قيوده  من  ومتحررة 

اأن  ورغ��م  وقوانينه، 

»ل��وك��ورب��وزي��ه« ك��ان 

ماكينة  عن  عبارة  املدينة  اأن  ي��رى 

اأن  الإن�����ض��ان  وع��ل��ى   machine
اإل  املتباعدة،  اأجزائها  بني  يعي�ص 

مع  التعامل  اأن  املقابل  يرى يف  اأن��ه 

البعد  وفق  على  كان  املدينة  اأج��زاء 

ككل  الإن�ضان  من  امل�ضتق  الإن�ضاين 

اأو م��ن خ���الل ح��رك��ات��ه وخ��ط��وات��ه 

لغة  الهند�ضة  يعد  اإن��ه  اإذ  ك��اأج��زاء، 

العقل، والعقل جزء من الفطرة، اأي 

اإنه�ا نتاج مبا�ضر قريب من الفطرة 

واحلد�ص.

ويرى اأنه ل يوجد اإن�ضان بدائي، 

والبدائية  اأول،  اإن�ضان  يوجد  ولكن 

ولي�ص يف  اأدوات��ه  املق�ضودة هي يف 

فطرة  ل��الإن�����ض��ان  اأن  وذل���ك  عقله، 

كما له عقل ميثل النتاج احل�ضاري 

ك��ان  الأول  ف��الإن�����ض��ان  ل��الإن�����ض��ان، 

والعقل  الفطرة  من  كل  مع  يتفاعل 

والفطرة  احلد�ص  يغلب  ك��ان  لكنه 

اأدوات��ه  لبدائية  وذل��ك  العقل،  على 

وخلفيته احل�ضارية.

اأدوات  ب��دائ��ي��ة  م���ن  وب���ال���رغ���م 

الإن�ضان الأول اإل اأنه بفطرته وعقله 

وخرباته احل�ضارية املراكمة لقرون 

للن�ضف  الو�ضول  وم��ع  امل��دن،  بنى 

اأوك��ل  الع�ضرين،  القرن  من  الثاين 

املدن ملهنيني من خمططني  ت�ضكيل 

الإن�ضاين  البعد  يكن  مل  ومعماريني 

وظفوا  فقد  اأولوياتهم،  �ضمن  من 

املذهب  فيها  مبا  احلداثة  نظريات 

لوكوربوزيه  به  نادى  الذي  الوظيفي 

للف�ضل بني ا�ضتعمالت املدينة.

وقد كان اأول من دق ناقو�ص خطر 

الف�ضل بني ال�ضتخدامات يف تدمري 

ال��ب��ع��د الإن�������ض���اين 

ج�����ني ج���اك���وب�������ص 

 Jane Jacobs،«
كتابها  يف    »1961
املدن  وحياة  »م��وت 

الكربى«،  الأمريكية 

حيث ترى اأن ف�ضل 

ال����ض���ت���خ���دام���ات 

والتجارية  »ال�ضكنية 

وجعل  وال�ضناعية« 

م��رة  لأول  امل���ب���اين 

املدن  بناء  تاريخ  يف 

بذاتها  قائمة  ككتل 

ولي�ضت نتاج تكاملها 

اإىل  اأدى  العمرانية،  الفراغات  مع 

املدينة،  يف  احل��ي��اة  ج���ودة  ت��ده��ور 

وبالتايل فقدت الفراغات العمرانية 

الإن�ضاين  الن�ضاط  ت�ضتوعب  التي 

دوره�����ا ع��ل��ى ح�����ض��اب ال�����ض��وارع 

املرورية  الكثافة  وزي���ادة  ال�ضريعة 

وتلوث  نتج عنها من  �ضو�ضاء  وما 

وحوادث مرورية.

امل����دن  »اأن�������ض���ن���ة  ك���ت���اب  ويف 

ت��ن��اول   »Cities for People
موا�ضيع   »Ghel 2010« ج��ي��ل 

واقع  من  املدينة  لأن�ضنة  تطبيقية 

جتاربه  م��ن  ق��رن  ن�ضف  خال�ضة 

الت�ضميم  يف  وم�ضت�ضار  كاأكادميي 

امل���دن يف  م��ن  للعديد  ال��ع��م��راين  

واآ�ضيا  واأمريكا  واأ�ضراليا  اأوروبا، 

لل�ضيارات  م��دن  من  حتولت  التي 

البداية  وكانت  للنا�ص،  م��دن  اإىل 

التي  الدمنارك  يف  كوبنهاجن  من 

�ضبكة  ك��ان��ت  م��دي��ن��ة  م��ن  حت��ول��ت 

لل�ضيارات  فيها  الأولوية  ال�ضوارع 

فراغات  �ضبكة  فيها  مدينة  اإىل 

الإن�ضان. ون�ضاط  عمرانية حلركة 

مبداأ   »Ghel »جيل  �ضّوق  وق��د 

مدن  من  كثري  اإىل  املدينة«  »اأن�ضنة 

تتعاطف  املدن  ونادى بجعل  العامل، 

م���ع ���ض��ك��ان��ه��ا وحت��رم��ه��م وت��ل��ب��ي 

احتياجاتهم، من ال�ضغري للكبري ومن 

�ضحيح البدن اإىل ذوي الحتياجات 

اخلا�ضة، وقد اأكد اأن الروؤية ملدينة 

اأربعة  ترتكز على  اأن  اإن�ضانية يجب 

اأه������داف ه���ي احل��ي��وي��ة والأم�����ان 

وال�ضتدامة وال�ضحة.

فاملدينة احليوية هي التي تغذي 

ال����روح م��ن خ���الل جت��رب��ة ح�ضية 

متناغمة  امل��ك��ان  ذاك���رة  ت�ضتدعي 

اخلم�ص،  الإن�ضان  حوا�ص  تالم�ص 

ال�ضبا  م��رات��ع  اأو  امل��ك��ان  ف��ذاك��رة 

كلما  خلفنا  نركه  ال��ذي  وال�ضباب 

املدينة  مقومات  م��ن  يعترب  ك��ربن��ا 

احليوية.

تعزز  التي  ه��ي  الآم��ن��ة  واملدينة 

على  وت�ضجع  احل��رك��ة  يف  ال��رغ��ب��ة 

بقاء النا�ص يف الفراغات العمرانية 

من  والتنزه  امل�ضي  �ضبل  لهم  وتهيئ 

خالل ممرات م�ضاة ودراجات اآمنة، 

واأي�ضاً توفر م�ضاحات جذابة متكن 

العمرانية،  الفراغات  البقاء يف  من 

بالإ�ضافة اإىل تعدد وتنوع الأن�ضطة 

يف هذه الفراغات.

امل�ضتدامة فهي مكان  املدينة  اأما 

تقزمه  مب��ب��اٍن  الإن�����ض��ان  يحيط  ل 

بقيمته  ي�ضعره  م��ك��ان  ب��ل  وتخنقه 

مبا�ضيه وحا�ضرة وتبتكر الأ�ضاليب 

الإبداعية ل�ضتدامة م�ضتقبله، وهي 

�ضديقة للبيئة توفر مقومات العي�ص 

والأجيال  احل��ايل  للجيل  امل�ضتدام 

اليوم  ال�ضحية  واملدينة  ال��ق��ادم��ة، 

ورك��وب  امل�ضي  اأن  تقرر  التي  ه��ي 

ال���دراج���ات وال��ن��ق��ل ال��ع��ام روت��ني 

اليومية  املتطلبات  يومي لق�ضاء كل 

اأفراد املجتمع من الوزير اإىل  ولكل 

الغفري.

اله��ت��م��ام  اإن  ال��ق��ول  وخ��ال���ض��ة 

الت�ضميم  يف  الإن�����ض��اين  ب��ال��ب��ع��د 

العمراين اأ�ضبح من ال�ضرورة مبكان؛ 

بداية  يف  اأ�ضبحت  اأن  بعد  خا�ضة 

يف  التح�ضر  ن�ضبة  الثالثة  الألفية 

العامل  تزيد على ن�ضبة الريف، مما 

يدل على اأن املدن منت ب�ضكل كبري 

و�ضتنمو ب�ضرعة مذهلة يف امل�ضتقبل، 

يجب  امل�ضتقبلية  اأو  احلالية  فاملدن 

التي  امل��دن  ت�ضتفيد من جت��ارب  اأن 

يف  لالإن�ضان  العتبار  باإعادة  بداأت 

واأم�ضردام   كوبنهاجن  مثل  املدينة 

وملبورن وغريها، واأن تبداأ من الآن 

يف اأن�ضنة املدن وجعلها مدناً حيوية 

اآمنة م�ضتدامة و�ضحية ليعي�ص فيها 

الإن�ضان ب�ضعادة.

الت�ضميم احل�ضري

كلية العمارة والتخطيط

حدد أهدافك وارسم مستقبلك
الأر�ص  هذه  على  واإيجادنا  والأك��رب خللقنا  الأوىل  الغاية  اأن  �ضك  ل 

هي عبادة اهلل �ضبحانه وتعاىل وعمارة الكون، ولكل منا اأهداف وغايات 

خا�ضة، وو�ضائل واإرادة لتحقيقها، فاأين موقعك اأنت عزيز الطالب على 

خارطة الأهداف والإجناز!

عليك اأن تبقى متطلعاً للم�ضتقبل واأن ت�ضري بخطى ثابتة لتحقيق اأف�ضل 

املراتب واملنا�ضب واجلد والجتهاد لتحقيق ذاك الذي تتمناه، يف خمتلف 

نواحي احلياة، ل يف املجال الدرا�ضي اأو التعليمي وح�ضب، فاحلياة علم 

وعمل وعالقات اجتماعية.

وميكنك اإن اأح�ضنت و�ضع ت�ضور لأهدافك و�ضرت بقوة وعزمية واإ�ضرار 

ومهني  درا�ضي  وتفوق  بعلو همة  النتائج  اأف�ضل  اأن حتقق  نحو حتقيقها 

واجتماعي، ويف النهاية ل بد اأن تعلم وتتيقن باأنك اأنت من ت�ضتطيع �ضنع 

م�ضتقبلك.

�ضيف اهلل حم�ضن النفيعي 

كلية العلوم
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

مواجهة معوقات العمل التطوعي  

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

تناولت خالل املقالني ال�ضابقني املن�ضورين ب�ضحيفتنا الغراء »ر�ضالة 

اجلامعة« اأهمية التطوع واأثره يف تطور املجتمعات، وحاجة جمتمعاتنا 

العربية خا�ضة له، وتناولت املداخل املتعددة التي ي�ضتند عليها العمل 

التطوعي وحتوله اإىل ثقافة جمتمعية، وذكرت اأن هذه املداخل تتطلب 

دوماً مزيداً من الدعم لتقوم كل منها بدورها يف ن�ضر وتر�ضيخ ثقافة 

التطوع يف املجتمع.

ثم تناولت التطوع باعتباره ثروة يجب ا�ضتثمارها واإدارتها، واأو�ضحت 

التجارب  بع�ص  وعر�ضت  املجتمعات،  يف  التطور  التطوع  يدعم  كيف 

مناذج  وقدمت  الغربية،  املجتمعات  بع�ص  يف  عاي�ضتها  التي  العاملية 

اأق�ضى  لتحقيق  املتطوعني  جهود  اجلمعيات  تلك  تدير  كيف  تو�ضح 

اأن اأخ�ض�ص املقالة احلالية للحديث عن بع�ص  فائدة، وهو ما دفعني 

املتطوعني حالت فردية،  �ضلوك  التطوع، وجتعل  تعيق  التي  املعوقات 

وتوؤدي اإىل خ�ضارة املجتمع جلهود العديد من املتطوعني القادرين على 

تقدمي الدعم للمجتمع يف جمالت متعددة.

وقد اطلعت مبزيد من الهتمام على كتابات العديد من اخلرباء يف 

هذا املجال، ولعلني اأذكر اأهمها، حيث يرى خرباء العمل التطوعي اأن 

اأنف�ضهم،  باملتطوعني  التطوعي هو ما يرتبط  العمل  اأهم معوقات  من 

مب�ضاعدة  الفرد  التزام  واأهمية  التطوع،  باأهمية  الوعي  يغيب  حيث 

الفرد  تقدير  وع��دم  املتعددة،  املجالت  يف  املجتمع  ودع��م  الآخ��ري��ن 

املجالت  احتياج  ومدى  املجال،  هذا  اأثر يف  دوره يف حتقيق  لفعالية 

اأفراد  حر�ص  تدين  اإىل  توؤدي  الأم��ور  وهذه  املتطوعني،  اإىل  املتعددة 

ا�ضتقرار  وعدم  التفرغ،  عدم  ذلك  اإىل  ي�ضاف  التطوع،  على  املجتمع 

حول  يتمركز  يجعله  مما  للمتطوع  والقت�ضادية  ال�ضخ�ضية  الأح��وال 

نف�ضه بعيداً عن الآخرين.

كما اأن هناك معوقات قد ترجع اإىل جمعيات اأو موؤ�ض�ضات التطوع 

املتطوعني،  مع  التعامل  يف  اخل��ربة  غياب  من  تعاين  حيث  نف�ضها، 

توفر  التي  والتنظيمية  التن�ضيقة  الأمور  وغياب  جهودهم،  وا�ضتثمار 

حماية قانونية وغطاء اأمن للمتطوع، اإ�ضافة لعدم وجود خطة وا�ضحة 

لدى هذه املوؤ�ض�ضات اأو اجلمعيات مما يجعل اأدائها يت�ضم بالع�ضوائية، 

اإ�ضافة لغياب الدور التوجيهي والتدريبي الذي ميكن اأن تقوم به هذه 

اجلمعيات اأو املوؤ�ض�ضات، وهو دور مهم يعرب عن القدرة يف اإدارة �ضلوك 

التطوع، وا�ضتثمار جهود املتطوعني، وتقدمي خدمات متميزة للجهات 

اأو الأ�ضخا�ص الذين يتطلعون اإىل ال�ضتفادة من جهود املتطوعني.

التطوع عند هذا احلد،  ملعوقات  التطوع  يتوقف ح�ضر خرباء  ومل 

بل ذكروا العديد من املعوقات الأخرى ومن اأبرزها عدم تقدير قيمة 

الذي  الإعالمي  ال��دور  لغياب  اإ�ضافة  املجتمعات،  بع�ص  يف  التطوع 

يقدم مناذج متميزة للتطوع وي�ضجع اأفراد املجتمع على �ضلوك التطوع، 

و�ضعف املوارد املالية، وتدين قدرات املتطوعني يف بع�ص املجالت.

ورغم تعدد العوامل التي قد تعوق انت�ضار التطوع يف املجتمع، اإل اأن 

هناك جهوداً متميزة قام بها العديد من الأفراد واملوؤ�ض�ضات واجلمعيات 

بال�ضكل  التطوع  عملية  واإدارة  املتطوعني،  جهود  ا�ضتثمار  على  عملت 

الأهمية  اأنه من  واأعتقد  املرجوة،  النتائج  اأف�ضل  ي�ضمن حتقيق  الذي 

القيام بدرا�ضة تف�ضيلية ل�ضلوك التطوع، وبحث اإمكانية تقدمي الدعم 

واجلمعيات  املوؤ�ض�ضات  عمل  تخطيط  جمال  يف  خا�ضة  ال�ضت�ضاري 

من  جهودهم،  اهلل  ذلك مب�ضيئة  يدعم  حيث  املجال،  هذا  العاملة يف 

ا�ضتثمار  تدعم  طريق  خريطة  تعد  وا�ضحة  بخطط  اللتزام  خالل 

التطوع، وتواجه معوقاته يف جمتمعاتنا.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

تدمير البعد اإلنساني في التصميم العمراني.. مسؤولية من؟

املبكرة  ال��ط��ف��ول��ة  م��رح��ل��ة  حت��ت��ل 

الوقت  ال��رب��وي يف  العمل  اأول��وي��ات 

املراحل  اأهم  من  تعد  الراهن، حيث 

التي مير بها الإن�ضان يف حياته، لذا 

التي  املعامل  اأح��د  بها  الهتمام  ك��ان 

ي�ضتدل من خاللها على تبلور الوعي 

تقدم  ف��اإن  ل��ذا  املجتمع،  يف  العلمي 

مبدى  يقا�ص  وحت�ضرها  املجتمعات 

لأنها  الطفولة  مبرحلة  اهتمامها 

اأن  كما  لبنائها،  الأ�ضا�ضية  القاعدة 

الهتمام بهذه املرحلة يج�ضد الهتمام 

مب�ضتقبل املجتمع ب�ضكل عام.

اململكة  حت��اول  املجال  ه��ذا  ويف 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة ك��غ��ريه��ا من 

الدول اأن تهتم بالأطفال والطفولة؛ 

عماد  هم  الأطفال  باأن  منها  اإمياناً 

كل  اإىل  للو�ضول  وطريقها  الأم���ة، 

ت��ق��دم ورق���ي،  ال��ي��ه م��ن  م��ا ت�ضبو 

بالطفل  اململكة  اهتمام  يكن  ومل 

ذو  الطفل  حظي  بل  فقط،  العادي 

بالهتمام  اخل��ا���ض��ة  الح��ت��ي��اج��ات 

اأي�ضاً، وقد �ضهد العقدان املا�ضيان 

اه��ت��م��ام��اً م��ت��زاي��داً ب��رع��اي��ة ودم��ج 

التالميذ ذوي الحتياجات اخلا�ضة 

التالميذ  دمج  واأ�ضبح  اململكة،  يف 

اأمراً  العام  التعليم  الإعاقة يف  ذوي 

ما  منها  كثرية،  لعتبارات  �ضرورياً 

و�ضرورة  اأنف�ضهم  بالتالميذ  يتعلق 

كغريهم  اإن�ضانية  معاملة  معاملتهم 

دون متييز  ال��ع��ادي��ني  الأف����راد  م��ن 

ق�ضى  كلما  اأنه  ات�ضح  ولقد  بينهم. 

وق��ت��اً  الح��ت��ي��اج��ات  ذوو  ال��ط��الب 

العادية  الدرا�ضة  ف�ضول  يف  اأط��ول 

يف ال�ضغر كلما زاد حت�ضيلهم تربوياً 

كما  العمر،  يف  تقدمهم  مع  ومهنياً 

اأن  اأو�ضحت نتائج بع�ص الدرا�ضات 

الحتياجات اخلا�ضة  ذوي  الطالب 

اأف�ضل  م�ضتويات  يحققوا  اأن  ميكن 

الربوية  واملخرجات  التح�ضيل  من 

يف الو�ضع الربوي العام.

واأك��������د امل���ه���ت���م���ون ب�����ض��ي��ا���ض��ة 

ذوي  الأ�ضخا�ص  ح��ق  على  ال��دم��ج 

والتعليم  احل��ي��اة  يف  الح��ت��ي��اج��ات 

والعمل وال�ضتمتاع بوقت الفراغ يف 

القيود،  من  قدراً  اأقل  تت�ضمن  بيئة 

وت��زي��د م��ن ح��ري��ات��ه��م، وت��ع��ل��ي من 

اأق�ضى  كرامتهم ال�ضخ�ضية لتحقيق 

الحتياجات  ذوي  م��ن  للطفل  من��و 

اخلا�ضة.

رمي �ضعود جعويل 

كلية الربية - ق�ضم ال�ضيا�ضات 

الربوية وريا�ص الأطفال

متا�ضياً مع الأمر ال�ضامي بال�ضماح 

جامعة  تعتزم  ال�ضيارة  بقيادة  للمراأة 

امللك �ضعود بناء اأكرث من٤٥٠٠ موقف 

يف  اجل��ام��ع��ة  ومن�ضوبات  لطالبات 

حرمها اجلامعي، لذا اأجدها فر�ضة 

لإي�ضال اقراح اأعتقد اأنه لي�ص غائباً 

جامعتنا  يف  ال��ك��رام  امل�ضوؤولني  ع��ن 

العدد  ه��ذا  يكون  اأن  وه��و  احلبيبة، 

الكبري من املواقف ي�ضمل جتهيز بنية 

اأ�ضا�ضية منا�ضبة لل�ضيارات الكهربائية 

التي بداأت تغزو العامل موؤخرا ورمبا 

اململكة العربية ال�ضعودية قريباً. لقد 

انت�ضرت ال�ضيارات الكهربائية ب�ضكل 

كبري يف الآونة الأخرية ب�ضبب مزاياها 

البيئية مثل اختفاء العوادم، بالإ�ضافة 

الإجمالية  تكلفتها  انخفا�ص  اإىل 

مقارنة بال�ضيارات التي تعمل بالبنزين 

يف ظل التوجه احلايل يف روؤية 2030 

نحو رفع اأ�ضعار امل�ضتقات البرولية، 

لذا اأعتقد اأن امل�ضتقبل �ضيكون لهذا 

اآمن  خيار  لأنها  ال�ضيارات  من  النوع 

كانت  اإذا  خا�ضة  للبيئة،  و�ضديق 

من  منتجة  بها  تعمل  التي  الكهرباء 

مثل  ومتجددة  نظيفة  طاقة  م�ضادر 

طاقة  اأو  ال�ضم�ضية  الطاقة  �ضرائح 

الرياح وهو اأمر ممكن يف ظل توافر 

امل�ضاحات الكافية يف احلرم اجلامعي 

احلايل.

ال�ضيارات  من  النوع  هذا  اأن  كما 

للطالبات  ومنا�ضبة  جذابة  �ضتكون 

دول  جت���ارب  اإن  حيث  خ�ضو�ًضا، 

ت�ضري  للمملكة  م�����ض��اب��ه��ه  اأخ�����رى 

منخف�ضة  �ضتكون  التكلفة  اأن  اإىل 

ال�ضيارات  من  اأك��رث  ومنا�ضبة  ج��دا، 

التي  اجلامعة  لطالبات  التقليدية 

خالل  للجامعه  م�ضاويرها  ت��ك��ون 

الأ�ضبوع الواحد حمددة.

خالل  وم��ن  �ضخ�ضياً  اأنا�ضد  ل��ذا 

ر�ضالة اجلامعة امل�ضوؤولني الكرام يف 

مقدمتهم  ويف  �ضعود  امللك  جامعة 

معايل مدير اجلامعة بتحقيق احللم، 

اأول حمطة �ضحن  باأن يكون تد�ضني 

اململكة  نظيفة يف  كهربائية  �ضيارات 

العريقة،  اجلامعة  ه��ذه  رح���اب  يف 

وهو حلم اإن حتقق �ضيمثل م�ضاهمة 

م�ضهودة للجامعة يف خلق بيئة نظيفة.

�ضارة اإبراهيم اجلماز

ق�ضم القت�ضاد

الوضع التربوي العام أفضل لذوي االحتياجات

متى نرى محطة شحن ومواقف سيارات كهربائية في الجامعة؟



العزائم،  ت�شتعل  الأي��ام  هذه  يف 

اجلهود،  وتت�شافر  الهمم،  وت�شحذ 

الدرا�شية،  لالمتحانات  ا�شتعداًدا 

التوفيق  ول��ك��م  ل��ن��ا  اهلل  ف��ن�����ش��األ 

وال�شداد، وقد قيل: »يوم المتحان 

فالتفوق  يُ���ه���ان«،  اأو  امل���رء  يُ��ك��َرم 

وال��ن��ج��اح ل ي��اأت��ي ب���الأم���اين ول 

باللعب، واإمنا ياأتي باجلد والجتهاد 

ماري  قالت  كما  والكفاح،  واملثابرة 

القلمي  با�شمها  امل�شهورة  اإيفان�س 

ج����ورج اإل���ي���وت »ال��ن��ج��اح ���ش��ل��م ل 

ت�شتطيع ت�شلقه ويداك يف جيبك«، 

وكما قال اأبو الطيب املتنبي:

على قدر اأهل العزم تاأتي العزائم

وتاأتي على قدر الكرِام املكارُم

وي�شعدين بهذه املنا�شبة اأن اأقدم 

التي  والتوجيهات  الن�شائح  بع�س 

حت�شيل  وعلى  النجاح  على  تعني 

ومنها  ب���اإذن اهلل  ال��درج��ات  اأع��ل��ى 

اأوًل التوكل على اهلل وكرثة الدعاء 

اهلل  على  يتوكل  »ومن  تعاىل  لقوله 

يتوكل  من  اأن  واملعنى  فهو ح�شبه«، 

على ربه وموله يف اأمر دينه ودنياه 

الذي  الأمر  كافيه  اأي  ح�شبه،  فهو 

التوفيق  اأي�ًشا طلب  به،  عليه  توكل 

وتعاىل  �شبحانه  اهلل  من  والتي�شري 

»وقال  تعاىل  لقولة  الدعاء  وك��رثة 

ربكم ادعوين اأ�شتجب لكم«، ولقوله 

توفيقي  »وما  تعاىل 

اإل باهلل عليه توكلت 

واإليه اأنيب«.

ث����ان����ي����اً ت��ن��ظ��ي��م 

الوقت وو�شع جدول 

قبل  للمذاكرة  زمني 

ب��داي��ة الخ��ت��ب��ارات 

مب������������دة ك����اف����ي����ة 

للمذكراة وللمراجعة 

امللهيات  عن  والبعد 

فتنظيم  والت�شويف، 

والتخطيط  ال��وق��ت 

امل�����ش��ب��ق م���ن اأه���م 

جميع  يف  والتميز  النجاح  خطوات 

الأمور، لذلك اعمل لنف�شك جدولً 

من  ب��دءا  الدرا�شية  امل��واد  بجميع 

مراعاة  مع  الأ�شعب  اإىل  الأ�شهل 

ال��ف��رة ال��ت��ي حت��ت��اج��ه��ا ك��ل م��ادة 

ي�شاعدك  ���ش��وف  ف��ه��ذا  درا���ش��ي��ة، 

والقلق  التوتر  ن�شبة  خف�س  على 

وال�شعور  الثقة  ن�شبة  زي��ادة  وعلى 

ن�شبة  زادت  ف��ك��ل��م��ا  ب��ال�����ش��ع��ادة، 

قبل  للمواد  ودرا���ش��ت��ك  حت�شريك 

الخ��ت��ب��ارات ب��ف��رة ك��اف��ي��ة، زادت 

و���ش��ع��ورك  بنف�شك  ث��ق��ت��ك  ن�شبة 

بالراحة والطماأنينة تزايداً طردياً.

ث��ال��ث��اً: ب��ع��د درا����ش���ة امل��ق��ررات 

امل��ذاك��رة،  وبعد  تف�شيلية  درا���ش��ة 

اع�����م�����ل ل��ن��ف�����ش��ك 

مقرر  لكل  ملخ�ًشا 

ل��ك��ي ي�����ش��اع��دك يف 

امل���راج���ع���ة ع��ن��دم��ا 

تريد الرجوع لقراءة 

امل��ق��رر م��رة اخ��رى، 

ف����ه����ذه ال���ط���ري���ق���ة 

عليك  ت��وف��ر  ���ش��وف 

ال��ك��ث��ري م��ن ال��وق��ت 

واجلهد.

راب�����ًع�����ا: ك��ت��اب��ة 

املالحظات وحتديد 

الأ������ش�����ي�����اء ال���غ���ري 

اأ�شتاذ  على  وعر�شها  مفهمومة 

امل����ادة لإج��اب��ت��ك ع��ل��ى اأ���ش��ئ��ل��ت��ك، 

ن�شف  وه��و  ج���داً  مهم  ف��ال�����ش��وؤال 

ال�شوؤال  اأهمية  ُذك��رت  وقد  العلم، 

ويف  الكتاب  يف  ب��ال�����ش��وؤال  والأم���ر 

خزائن  »العلم  قيل:  وق��د  ال�شنة، 

ال�شوؤال«. ومفتاحها 

الراحة  من  ق�شًطا  خذ  خام�ًشا: 

بعد كل فرة ول جتهد نف�شك حتى 

بامللل،  ت�شعر  ول  تركيزك  تفقد  ل 

والبيئة  املنا�شبة  الأوق���ات  واخ��ر 

امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ل��م��ذاك��رة وال��درا���ش��ة، 

التى  الفرة  هي  الأوق��ات  واأف�شل 

علية  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  ذكرها 

رواه  ال����ذي  احل���دي���ث  يف  و���ش��ل��م 

الرمذي وابن ماجه اأن ر�شول اهلل 

»اللهم  قال:  و�شلم  علية  اهلل  �شلى 

والبكور:  بكورها«.  لأمتي يف  بارك 

بعد  م��ا  الباكر  ال�شباح  ف��رة  ه��و 

من  تعترب  ال��ف��رة  ف��ه��ذه  ال��ف��ج��ر، 

الربكة  ملا فيها من  الأوقات  اأف�شل 

واخلري الكثري.

والأك���ل  املبكر  ال��ن��وم  ���ش��اد���ًش��ا: 

ال�شحي فالعقل ال�شليم يف اجل�شم 

ال�����ش��ل��ي��م، وال���ن���وم امل��ب��ك��ر والأك����ل 

ال�����ش��ح��ي ي��ول��د ال��ق��وة واحل��ي��وي��ة 

وال�����ش��ع��ور ب��ال��راح��ة وال��ن�����ش��اط، 

واأف�����ش��ل ف���رة ل��ل��ن��وم ه��ي ال��ف��رة 

لأن  الع�شاء  بعد �شالة  ما  امل�شائية 

الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم كان 

واحلديث  الع�شاء  قبل  النوم  يكره 

بعدها، ولقوله تعاىل »وجعلنا الليل 

لبا�شاً وجعلنا النهاَر معا�ًشا«.

اأخ������رًيا اأخ����ي ال��ط��ال��ب اأخ��ت��ي 

الطالبة، ابتعدوا عن الأفكار ال�شيئة 

اأثناء  ومنها العتماد على الآخرين 

وغريه،  الغ�س  طريق  عن  الختبار 

التوفيق  ع��دم  اأ���ش��ب��اب  م��ن  ف��ه��ذه 

كما  بالنيات،  والأع��م��ال  والنجاح، 

قال �شلى اهلل عليه و�شلم، �شائلني 

اهلل لنا ولكم التوفيق والنجاح.

معيد – كلية العلوم

17 15الرأي
ت�شدر عن ق�شم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �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
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االختبارات على األبواب فهل أنت مستعد؟

مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

احلكومية  للم�شالح  كانت  �شواء  الإنرنت  على  الإلكرونية  املواقع 

اأ�شبحت �شرورة ولي�شت جمرد  اأو الأفراد،  اأو ال�شركات  اأو اجلامعات 

الإنرنت هذه ميكن  واملناف�شة، ويف �شفحات  التميز  بهدف  كماليات، 

اأن تربز بيانات املن�شاأة اأو الفرد ومنها �شريته الذاتية ون�شاطه وخدماته 

ون�شيط وما  اإنه موجود فعلياً  وعنوان التوا�شل معه، وليقول لالآخرين 

زال يعمل.

على �شبيل املثال، الكثري منا يبحث يف الإنرنت ملعرفة معلومات عن 

الفعلي  العنوان  وحتى  الدقيقة  املعلومات  ملعرفة  ما  �شخ�شية  اأو  جهة 

على الأر�س، اإ�شافة اإىل �شاعات العمل واأ�شهل الطرق للو�شول هناك، 

اإ�شافة لذلك، من ميلك موقعاً اإلكرونياً خا�شاً به من املمكن اأن يقوم 

يحتاجها  وتطبيقات  وخدمات  واإح�شاءات  واإع��الن��ات  من��اذج  بتوفري 

العمالء �شواء كان جهة حكومية اأو تعليمية اأو �شركة.

يف جامعة امللك �شعود نعتمد على الإنرنت ب�شكل كبري والدليل على 

ذلك حتويل كثري من املعامالت الورقية �شواء كانت اإدارية اأو اأكادميية 

التعامالت  من  الكثري  هذا  �شهل  حيث  الإنرنت،  على  تطبيقات  اإىل 

لهذه  م�شتقلة  عمادة  وُخ�ش�شت  الإجن��از،  و�شرعة  اجل��ودة  تعزيز  ومت 

التطبيقات الإلكرونية، هي عمادة التعامالت الإلكرونية التي عملت 

وتعمل الكثري بتميز يف هذا املجال.

عمادة  الإنرنت  على  تعامالتها  يف  كثرياً  تعتمد  التي  اجلهات  من 

الدرا�شات العليا يف اجلامعة حيث اإن اأكرث تعامالتها اإلكرونية وتخدم 

العليا  ال��درا���ش��ات  وطالبات  وطلبة  والكليات  الأق�شام  طريقها  عن 

والنماذج  باملعلومات  زاخ��رة  الإن��رن��ت  على  و�شفحتها  اجلامعة،  يف 

والإعالنات والتطبيقات والأخبار التي يتم حتديثها ب�شكل كبري ومتميز.

نقرح اأن يكون بكل كلية وعمادة يف اجلامعة جهة متفرغة ومتخ�ش�شة 

اأو  خلل  لأي  والتنبه  واملتابعة  بالإ�شراف  تقوم  واملواقع  الإنرنت  يف 

�شفحات غري دقيقة اأو ناق�شة بهذه الكلية اأو العمادة، وتخول هي اأو 

من تراه الإدارة منا�شبة  بالتعديل اأو الإ�شافة والتحديث، كما هو معمول 

به يف املواقع اخلا�شة باأع�شاء هيئة التدري�س.

كلية علوم احلا�شب واملعلومات

وكيل الكلية للدرا�شات العليا والبحث العلمي 

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

اأهمية املوقع الإلكرتوين

yaalotaibi@ksu.edu.sa

بجامعة  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ت�����ش��ه��د 

الأخرية  ال�شنوات  يف  �شعود  امللك 

على  وم��ت��ن��ام��ي��اً  ملمو�شاً  ت��ط��وًرا 

ك��اف��ة الأ���ش��ع��دة، وت��ب��ذل ج��ه��وداً 

املختلفة  وكالتها  لتطوير  مكثفة 

امل��ه��ام  وت�شهيل  للتطوير  �شعياً 

ملتطلبات  م��واك��ب��ة  اإجن��اح��ه��ا  م��ع 

ال��ع�����ش��ر، ك��م��ا ت����ويل خم��رج��ات 

اأق�����ش��ام��ه��ا اه��ت��م��ام��اً  ال��ت��ع��ل��م يف 

والدعم  احلث  حيث  من  ملحوظاً 

وذلك  الدرا�شية،  وتطوير اخلطط 

وعملية  علمية  مادة  لتقدمي  �شعياً 

ت�شم  ال��ت��ي  ال��ك��ل��ي��ة  ب��ا���ش��م  ت��ل��ي��ق 

تقدم  خمتلفة  تخ�ش�شات  ثماين 

خ��ري��ج��ني وخ��ري��ج��ات ي��ت��م��ي��زون 

الطبيعية  ال��ع��ل��وم  بتخ�ش�شات 

لبحتة. ا

العملية  اخل��ربة  بناء  ك��ان  ومل��ا 

هاماً  اأمًرا  اجلن�شني  من  للطالب 

للعلوم  ال�����ش��ري��ع  ال��ت��ط��ور  ب�شبب 

اجلامعات  ت��ب��ادر  والتكنولوجيا، 

ت��دري��ب  اإع����ادة  اإىل  ع���ام  ب�شكل 

ملواكبة  مهاراتهم  وتطوير  طالبها 

الآخ����ري����ن ولإك�����ش��اب��ه��م اخل���ربة 

وال���ق���درة ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ع��امل 

احل��ق��ي��ق��ي، وم����ن الأف�������ش���ل من 

فرة  خالل  تدريبهم  نظري  وجهة 

واملراكز  املوؤ�ش�شات  يف  الدرا�شة 

الطالب  بني  فالتفاعل  اخلارجية. 

يف  اإيجابي  تاأثري  له  العمل  ومكان 

. مل�شتقبل ا

وم��وؤث��ر  زاه���ر  جمتمع  ب��ن��اء  اإن 

م��ع��دل  ي��ت��م مب��ج��رد  ال��غ��د ل  يف 

بن�شبة  وجن���اح  م��رت��ف��ع  ت��راك��م��ي 

ال��دورات  بكم  بل  وح�شب،  عالية 

وعمل  ح�شرها  التي  التدريبية 

العمل  �شوق  لأن  الطالب/�ة،  بها 

ل�شتقطاب  وي�شعى  ذلك  يتطلب 

الواعد. ال�شباب  فئة  من  موظفيه 

م��ن  ت����ي  ت����اأ ل  اخل������ربة  ولأن 

بل  فح�شب  الأكادميية  الدرا�شة 

التدريب  ب��ربام��ج  تعزيزها  يجب 

امل���ي���داين ال����ذي ك���ان م��ق��ت�����ش��ًرا 

ك��ل��ي��ات  ع��ل��ى  ق���ري���ب   وق���ت  اإىل 

ف��ق��ط، حتى  وال��ه��ن��د���ش��ة  ال��ط��ب 

الدكتور  العلوم  كلية  عميد  �شعى 

كعادته  الداغري  بن حممد  نا�شر 

من  النوع  هذا  توفري  يف  م�شكوًرا 

لطالب  �شرورته  وتاأكيد  التدريب 

ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم، ف��ك��ان ال��ت��دري��ب 

اأ�شا�س  حجر  اخلارجي  ال�شيفي 

ل��ب��ن��اء ع���امل/����ة ���ش��ي��ك��ت��م��ل ي��وًم��ا 

للطالب  مكافاأة  مبثابة  وه��و  م��ا، 

الأق�شام  يف  املتميزين  والطالبات 

الكلية. من  املختلفة 

وق���د اأ���ش��ر ���ش��ع��ادت��ه ع��ل��ى اأن 

ي���ك���ون ال���ت���دري���ب خ�����ارج ح���دود 

والدول  ال�شعودية  العربية  اململكة 

ال��ع��رب��ي��ة مل��ن��ح ال���ط���الب ف��ر���ش��ة 

الح���ت���ك���اك ب��ث��ق��اف��ات خم��ت��ل��ف��ة 

من  جديدة  اأمناط  على  والتعرف 

التفكري واحلياة، لتكون رحلة تعلم 

وتطوير  العمل  يف  الأداء  لتح�شني 

والتدريب  التحاور  عرب  الأف��ك��ار 

نف�س  ول��ه��م  عامليني  اأ���ش��ات��ذة  م��ع 

يف  تتيح  اأنها  كما  املهنية.  امليول 

للتعريف  للطالب  فر�شة  املقابل 

واإ�شاعة  بثقافتها  والتب�شري  ببلده 

عنها.  ح�شنة  �شورة 

د. منى �شليمان الوهيبي

كلية العلوم _ق�شم النبات 

والأحياء الدقيقة

سعد بن فهد القحطاني

التدريب الخارجي بكلية العلوم.. فكرة وتطلعات

أشد أنواع الصخور وأكثرها مقاومة
وتعترب  �شماء غري منفذة،  (Caprock) �شخوراً  الغطاء  تعد �شخور 

اأنواع ال�شخور واأكرثها مقاومة، وهي تعلو فوق ال�شخور الأ�شعف  اأ�شد 

اأو الأقل مقاومة، ومن الأنواع ال�شائعة لها القباب امللحية، حجر الرمل، 

ال�شنني  ماليني  عرب  التكتونية  احلركات  نتيجة  وتكونت  اجل��ري،  وحجر 

واأ�شبحت غطاء مل�شادر الطاقة واملوارد الطبيعية.

الأحجام  خمتلفة  ملحية  اأج�شام  عن  عبارة  فهي  امللحية  القباب  اأم��ا 

)الهاليت(  ال�شخري  امللح  من  طبقات  اندفاع  نتيجة  تكونت  والأ�شكال، 

نحو الأعلى بفعل الن�شياب اللدن، و�شخور الهاليت تكون اللب املركزي 

وهي اإما �شطحية اأو حتت �شطحية، وميكن اأن تخرق الطبقات ال�شخرية 

املجاورة لها.

ويوجد يف العديد من الأحيان �شمن �شخور الغطاء التي تعلو الراكيب 

روا�شب  مثل  اقت�شادياً،  ا�شتغاللها  ميكن  هامة  معدنية  روا�شب  امللحية، 

الكربيت التي توجد يف النطاق النتقايل وطبقة احلجر اجلريي حتديداً.

نايل العتيبي - ق�شم اجليولوجيا



منيل عادة وب�صكل عفوي اإىل اإقرا�ض اأ�صدقائنا اأو اأقاربنا العديد من 

اأطباء  لكن  وعليهم،  الت�صرف علينا  التفكري بخطورة هذا  دون  الأ�صياء، 

العديد من احلالت،  الت�صرف يف  من هذا  ومتخ�ص�صني حذروا موؤخراً 

كما حذروا اأي�صاً يف عدة درا�صات من �صرورة عدم الأكل اأو ال�صرب يف 

نف�ض الكوب اأو امللعقة مع اآخرين، حتى اإن معظم الدرا�صات على �صبيل 

املثال تن�صح الأم بعدم تذوق طعام طفلها بنف�ض امللعقة قبل تقدميه اإىل 

�صغريها.

اإلينا على  النا�ض  اأقرب  اإىل  اإعارتها حتى  التي ل يجب  الأ�صياء  ومن 

�صبيل املثال ل احل�صر:

ي�صتغرب  ق��د  ال���ع���رق:  روائ����ح  م��زي��ات   -

فكرنا  اإذا  اأن��ه  اإل  الأم��ر،  من هذا  البع�ض 

قليًا ن�صتنتج مدى خطورة هذا الت�صرف، 

مبا�صرة  يحتك  امل��زي��ات  ت��ل��ك  ف�صطح 

البكترييا  مئات  بالتايل  ويحمل  باجللد، 

العرق  رائ��ح��ة  الأ���ص��ا���ض  يف  ت�صبب  التي 

وتلت�صق به، وعند اإعارة هذا »املزيل« ميكن 

اأن تنتقل البكترييا اإىل الآخرين.

الزميات  بع�ض  ال�����ص��ف��اه:  م��رط��ب   -

اإعارتها  �صديقتها  من  تطلب  وال�صديقات 

اأو ذلك املخ�ص�ض  اأحمر ال�صفاه �صواء امللون 

هذا  مبخاطر  التفكري  دون  اجل��اف��ة،  لل�صفاه 

تت�صورين،  مما  اأخطر  الأم��ر  اأن  اإل  الت�صرف، 

الأمرا�ض  من  العديد  ينقل  قد  ال�صفاه  فاأحمر 

اأم��را���ض  م��ن  وغ��ريه  الهرب�ض  داء  مثًا  منها، 

ال�صفاه  اأحمر  اأن  كما  املعدية،  اجللدي  الطفح 

مبجرد  تنتقل  اأن  ميكن  التي  البكترييا،  من  العديد  ب��دوره  يحمل  ه��ذا 

مام�صة ال�صفاه.

على  يجب  فا  ال��ظ��روف،  اأو  الأ�صباب  تكن  اأي��اً  الأذن:  �صماعات   -

الإطاق اإقرا�ض �صماعات الأذن، لأن لكل �صخ�ض تركيبة فريدة من ال�صمع 

ال�صماعات  اإعارة  بالتايل  يجب  ول  اأذنه،  ال�صواء حتمي  على  والبكترييا 

بع�ض  ي�صبب يف  قد  واإعارتها  البكترييا،  من  بعدد  تلتقط وحتتفظ  التي 

احلالت مثًا التهاب الأذن.

- »اخلف« امل�صتعمل داخل املنزل: قد ل يخطر على بال اأحد، األ يعري 

�صيفه مثًا الذي اأتى لتم�صية بع�ض الأيام يف منزله »اخلف« اأو ما ي�صمى 

املنزلية«  »الأح��ذي��ة  فتلك  »ال�صب�صب«،  بالعامية 

قد  والتي  املعدية،  الفطريات  من  ع��دداً  حتمل 

تنتقل اإىل الآخرين، حتى واإن مت غ�صلها بانتظام، 

لذا ين�صح اخلرباء اإذا اأردت »اإكرام« �صيفك، اأن 

تقدم له »خفاً جديداً غري م�صتعمل«.

- م�صابك ال�صعر وامل�صط: اإذا كان من املتعارف 

لأي  الأ�صنان  »فر�صاة«  اإع��ارة  من  التحذير  عليه 

منها،  املغ�صول  حتى  الداخلية  املاب�ض  اأو  ك��ان 

فاإن البع�ض قد ل ينتبه اإىل �صرورة عدم اإقرا�ض 

م�صابك ال�صعر اأي�صاً اأو فر�صاة ال�صعر، اأو امل�صط، 

اإقرا�ض  عدم  �صرورة  اإىل  الإ�صارة  جتدر  وهنا 

اأي من متعلقات العناية بال�صعر من امل�صط اإىل 

امل�صابك وغريها، لأنها بكل ب�صاطة، وكما مزيل 

»تلتقط«  وبالتايل  الراأ�ض،  بفروة  حتتك  الروائح 

الفطريات  احلالت  بع�ض  البكترييا ويف  من  عدًدا 

التي قد تكون معدية.
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امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  اأع��ل��ن��ت 

 18 اأن  موؤخراً  »يوني�صيف«  للطفولة 

»اإت�ض  بفريو�ض  ي�صابون  كانوا  طفًا 

اآي يف« كل �صاعة خال العام املا�صي، 

التقدم  �صعف  اإىل  ي�صري  م��ا  وه���و 

من  العامل  اأطفال  حماية  �صعيد  على 

الفريو�ض امل�صبب ملر�ض الإيدز الفتاك.

وفقاً  اليوني�صيف  توقعات  وت�صري 

لأحدث اإح�صاءاتها لعام 2017 والتي 

اأعلنتها مبنا�صبة اليوم العاملي ملكافحة 

املعدل  ا�صتمر  اإذا  اأن��ه  اإىل  الإي����دز، 

مليون   3.5 هناك  ف�صتكون  احل��ايل 

حالة اإ�صابة جديدة بالفريو�ض بني فئة 

املراهقني بحلول عام 2030.

لليوني�صيف، كان هناك نحو  ووفقاً 

بفريو�ض  م�صابون  �صخ�ض  مليون   37
يف«  اآي  »اإت�ض  املكت�صب  املناعة  نق�ض 

يف اأنحاء العامل العام املا�صي، ومن بني 

امل�صابني 2.1 مليون يف �صن املراهقة 

عام  ع��ن  املئة  يف   30 بن�صبة  ب��زي��ادة 

2005، يف حني تويف 120 األف طفل 
لأ�صباب  عاماً   14 عن  اأعمارهم  تقل 

مرتبطة بالإيدز.

الذين  امل�صابون  الأط��ف��ال  ويواجه 

ت��ق��ل اأع���م���اره���م ع���ن اأرب�����ع ���ص��ن��وات 

اخلطر الأكرب مقارنة بالفئات العمرية 

قالت  ال�����ص��ي��اق،  ه���ذا  الأخ�����رى، ويف 

الإيدز  رئي�صة قطاع  لو  ت�صو  الدكتورة 

مع  ت��زام��ن  ب��ي��ان  يف  اليوني�صيف  يف 

التقرير، اإن »عدوى الإيدز مل تنته، ل 

الأطفال  حياة  على  تزال متثل خطًرا 

مقبولً  »لي�ض  واأ�صافت:  وال�صغار«. 

من  الكبري  العدد  ه��ذا  ن��رى  نظل  اأن 

الأطفال ميوت جراء الإيدز، واأل نرى 

من  امل��راه��ق��ني  حلماية  يذكر  تقدًما 

العدوى«.

ح��الت  اإن  ال��ي��ون��ي�����ص��ي��ف  وق��ال��ت 

كلها  حدثت  املراهقني  بني  الوفيات 

جنوبي  اإفريقيا  منطقة  يف  تقريًبا 

اأع���داد  اأن  اإىل  م�صرية  ال�����ص��ح��راء، 

بني  منها  اأك��رب  الفتيات  بني  الإ�صابة 

الذكور، وطالبت اليوني�صيف مبجموعة 

كافة  ع��اج  تت�صمن  الإج����راءات  م��ن 

اأول��وي��ة  واإع��ط��اء  امل�صابني  الأط��ف��ال 

اإفريقيا جنوبي  املراهقات يف  حلماية 

ال�صحراء، وكذلك التوعية باختبارات 

الك�صف الذاتي وجمع املعلومات ب�صكل 

اأف�صل.

ك�صفت درا�صة ن�صرتها �صحيفة الإندبندنت اأن 

الإدمان على ا�صتخدام الهواتف الذكية ميكن اأن 

ي�صبب ا�صطراباً خطرياً يف الدماغ.

ووف��ق��اً ل��ه��ذه ال��درا���ص��ة وج���د ال��ب��اح��ث��ون يف 

التوا�صل  ومواقع  هواتفهم  على  املدمنني  حالة 

الجتماعي، اأن هذا الأمر قد ي�صر بعمل الدماغ 

ما يوؤدي اإىل ا�صطرابات كيميائية ميكن اأن ت�صبب 

حالة من القلق ال�صديد والتعب.

و����ص���ارك يف ه���ذه ال��درا���ص��ة 19 ���ص��اب��اً مت 

بحالة الإدمان على الإنرتنت  ت�صخي�صهم جميعاً 

والهاتف الذكي، كما قورنت حالتهم مع جمموعة 

اأخ����رى م��ن الأ���ص��خ��ا���ض ال��ذي��ن مل ي��ك��ون��وا يف 

وخ�صع  نف�صه،  واجلن�ض  العمر 

امل�������ص���ارك���ون امل���دم���ن���ون 

الهواتف  ا�صتخدام  على 

يعرف  لخ��ت��ب��ار  ال��ذك��ي��ة، 

التنظيم  يحلل   MRS با�صم 

الكيميائي يف الأدمغة.

م�صتويات  الباحثون  وق��ا���ض 

حم�ض »غاما اأمينو بوتي ريك« 

 ،»GABA اأو »جي اآي بي اآي

تبطئ  كيميائية  م���ادة  وه���ي 

وقارن  الدماغ،  يف  الإ���ص��ارات 

بناقل  امل��ادة  تلك  ن�صبة  العلماء 

ع�صبي اآخر مهم لدى الأ�صخا�ض الذين �ُصخ�صت 

والإنرتنت،  الهواتف  باأنهم مدمنون على  حالتهم 

ووجد العلماء اأن ذلك رمبا يكون له اآثار عميقة 

على طريقة عمل الدماغ.

وقد خل�ض الباحثون اإىل اأن الإدمان 

دمر  الذكي  الهاتف  ا�صتخدام  على 

ال��ن��وم،  ووظيفة  ال��دم��اغ  اإنتاجية 

مادة  ال�صابقة  الدرا�صات  وربطت 

»جي اأي بي اأي GABA« بطريقة 

وظائف  وتنظيم  املحركات  عمل 

ذلك  يف  مب��ا  املختلفة،  ال��دم��اغ 

القلق.

18 طفال يصابون باإليدز كل ساعة واليونيسيف غاضبة

إدمان األجهزة الذكية يدمر الدماغ ويربك وظيفة النوم

منها سماعات األذن
5 أشياء خاصة بك احذر مشاركة أحد بها

»شمع األذن« 
مادة وقائية 

ومقياس 
للحالة الصحية

بني احلني والآخر، نلجاأ اإىل تنظيف اآذاننا با�صتخدام الأعواد 

املوجود يف اجلزء اخلارجي من  ال�صمع  للتخل�ض من  القطنية 

الأذن، لكن ما ل يعرفه كثري منا اأن هذا ال�صمع يعترب مبثابة 

البكترييا  من  الداخلية  الأذن  حماية  على  تعمل  وقائية  م��ادة 

والعدوى، وكذلك لرتطيب الأذن، وعدم وجود كمية كافية من 

والإ�صابة  جفافها  اإىل  ال�صخ�ض  يعر�ض  الأذن  داخ��ل  ال�صمع 

باحلكة.

وبالإ�صافة اإىل فوائد �صمع الأذن �صالفة الذكر، فهناك فائدة 

عظيمة اأخرى األ وهي اأن لون �صمع الأذن اخلا�ض بك ونوعيته 

يك�صفان لك الكثري عن حالتك ال�صحية كالآتي، ح�صب ما جاء 

يف موقع »بولد �صكاي« املعني بال�صحة:

- �صمع الأذن الرمادي: اإذا كان �صمع اأذنك رمادي اللون دون 

يكون  رمبا  اللون  فهذا  للقلق،  داعي  فا  اأخ��رى،  اأعرا�ض  اأية 

املدن،  ل�صكان  خا�صة  للغاية  طبيعي  �صيء  وهو  غبار،  جمرد 

وذلك ب�صبب تلوث الهواء.

- �صمع الأذن مع اآثار دم: اإذا لحظت وجود اآثار الدم عند 

اأن ت�صري اإىل وجود ثقب يف طبقة  اأذنيك، فاإنه ميكن  تنظيف 

الأذن اخلا�صة بك، يف هذه احلالة، تكون اأذناك عر�صة للعدوى، 

يف  م�صكلة  وبالتايل  الأذن،  التهاب  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  التي 

ال�صمع لذلك ين�صح بزيارة الطبيب فوراً.

- �صمع الأذن بني اللون: اإذا كان �صمع الأذن مييل اإىل اللون 

مرهق،  ج�صمك  اأن  اإىل  ي�صري  اأن  ميكن  فهذا  القامت،  البني 

وبحاجة اإىل ق�صط من الراحة، لذا فيتعني عليك عند ماحظة 

بعيًدا عن  ه��ادئ  اأي��ام يف مكان  ب�صعة  اأن حت��اول ق�صاء  ذلك 

م�صببات التوتر والإجهاد.

- �صمع الأذن الأ�صود: اإذا ظهر ال�صمع ذو اللون الأ�صود مرة 

واحدة فقط، فا داعي للقلق، لكن اإذا �صاحب هذا اللون حكة 

�صديدة يف اأذنك، وتزايدت هذه احلكة، فعليك بزيارة الطبيب، 

لأن لون �صمع الأذن الأ�صود يدل على عدوى فطرية.

- �صمع الأذن اأبي�ض اللون: ميكن اأن يدل �صمع الأذن اأبي�ض 

اجل�صم،  داخ��ل  الفيتامينات  يف  نق�صاً  هناك  اأن  على  اللون 

الفا�صوليا  باإ�صافة  ين�صح  لذا  والنحا�ض،  احلديد  وحتديداً 

وال�صوفان اإىل نظامك الغذائي.

ذا  اأذنك  �صمع  كان  اإذا  الكريهة:  الرائحة  ذو  الأذن  �صمع   -

رائحة كريهة قوية، فيمكن اأن يدل ذلك على وجود عدوى داخل 

الأذن الو�صطى، ومن اأعرا�ض هذه العدوى اأي�صاً �صماع �صجيج 

الأعرا�ض،  فاإذا كانت لديك هذه  الأذن من وقت لآخر،  داخل 

فاإن الأمر ي�صتحق زيارة طبيب الأنف والأذن واحلنجرة فوراً.

�صائل  اأذن��ك  �صمع  اأن  لحظت  اإذا  ال�صائل:  الأذن  �صمع   -

فهذا قد يدل على بداية التهاب بالأذن، تتطلب زيارة الطبيب 

املخت�ض.

�صمع  الرئي�صي جلفاف  ال�صبب  يعد  اجلاف:  الأذن  �صمع   -

الأذن هو خلو اجل�صم من الدهون، كما قد يكون ب�صبب جفاف 

اجللد وبع�ض الأمرا�ض اجللدية.

التذكر عملية عقلية - معرفية مطلوبة ل�صتدعاء وا�صتح�صار  يُعّد 

كل ما يُعر�ض للفرد من معلومات »اأ�صماء وم�صطلحات، اأفكار وحقائق، 

مواقع وذكريات، معارف ومعلومات« متى ما احتاج لها. ويواجه الطالب 

التي  امل��واد  من  حفظ  ما  ا�صتذكار  يف  م�صكلة  اخل�صو�ض  وج��ه  على 

�صوؤال  على  الإجابة  عند حماولته  ا�صتدعائه  من  يتمكن  لكي  تعلمها، 

ورد يف المتحان الذي اأح�صن ال�صتعداد له، اأو حماولة تذكر ما تعلم 

عندما ت�صتدعي احلاجة تذكره، اأو يف �صعيه املتوا�صل لزيادة ح�صيلته 

من املعرفة. هذا، وقد ابتكر النف�صيون املهتمون بدرا�صة الذاكرة اآليات 

كثرية لتقوية الذاكرة وتعويد الفرد على تذكر ما تعلم اأو حفظ. 

 SQ3R« اأر-  تربل  كيو  »اإ���ض  بطريقة  يعرف  ما  الآليات  تلك  ومن 

لتح�صني الذاكرة. ابتكرها ال�صيكلوجي فران�صي�ض رويت�صون »1941م«، 

وتعد حقاً ا�صرتاتيجية مبتكرة لتح�صني الذاكرة، ن�صتعر�صها يف الأ�صطر 

القليلة التالية: 

ترمز الأحرف الواردة يف م�صمى الطريقة اإىل الآتي:

(S) Survey« – اأ- امل�صح

(Q) Question« – ب- ال�صوؤال

ج - الراءات الثاث – »3R«، وت�صمل:

Reading – 1 - القراءة
Recite – 2 - التاوة اأو الت�صميع

Review - 3 - املراجعة
و�صن�صرع يف �صرح كل عن�صر من العنا�صر املت�صمنة يف الرمز »اإ�ض 

 .SQ3R« - كيو تربل اأر

Survey  - اأ- امل�سح

يق�صد به م�صحاً عاجًا للمادة التي تريد قراءتها بحيث ل ي�صتغرق 

ال��ق��راءة، وحت��اول  ب��اأن تطلع على م��ادة  امل�صح دقائق م��ع��دودة. وذل��ك 

التقاط العناوين الرئي�صة والفرعية يف متنها، كذلك الطاع على اأي 

�صكل اأو نافذة تن�صد الإي�صاح ملا ورد يف املنت. هذا يعطيك فكرة عما 

الذي �صوف تقراأ، واأهمية امل�صح اأنه ميكنك من اأن تهيئ ذهنك لإدراك 

انتظام مادة القراءة كمنظومة واحدة. 

Question – ب- ال�س�ؤال 

  حاول اأن تطرح اأ�صئلة لتجيب عليها عند قراءتك. واأب�صط الطرق 

اأو  »رئي�صة  القراءة  م��ادة  حمتوى  عناوين  من  جتعل  اأن  ذلك  لتحقيق 

فرعية« يف ذاتها مو�صع اأ�صئلة. متاًما مثل �صوؤالك حول عنوان املقالة 

الذاكرة؟،  بالإمكان حت�صني  الذاكرة؟، وهل  بتقوية  اأعاه: ماذا يق�صد 

وكيف يتحقق ذلك؟، وماذا يعني الرمز »اإ�ض كيو تربل اأر- »SQ3R؟ 

ج - الراءات الثالث، وت�سمل:

Reading – 1 - القراءة
Recite – 2 - التاوة اأو الت�صميع

Review – 3 - املراجعة

• بعد اإعدادك لقائمة الأ�صئلة، اقراأ خال املادة، واكتب الأجوبة لكي 
تتمكن من ا�صتدعاء املعلومة م�صتقبًا، حاول تاوة اأو ت�صميع الأجوبة 

واأي نقاط رئي�صة متر عليك يف منت املادة املقروءة. 

ذاكرتك  يف  املعلومات  تخزين  من  وتتمكن  مذاكرتك  تنهي  ولكي   •
موا�صلتك  معر�ض  اأخرى يف  مرة  املادة  تراجع  اأن  حاول  املدى  طويلة 

لتاوة وت�صميع النقاط الهامة واإجاباتك عن اأ�صئلتك. 

• حاول اأن تدرب نف�صك على ا�صتخدام هذه الطريقة و�صتجدها جًدا 

تقوية الذاكرة وتحسين الطريقة في المذاكرة 
»SQ3R« - إس كيو الراءات الثالث«

اأ.د. دخيل بن عبداهلل  الدخيل اهلل 

للت�ا�سل مع ال�حدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز الت�جيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �س�ؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة الت�جيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �س�ؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- ال�حدة 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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- يف ال���ب���داي���ة ح��دث��ن��ا امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة وم��رح��ل��ة 

املاج�ستري؟

الإ�سالمية  اجلامعة  يف  اجلامعية  املرحلة  در�ست 

اأما  2006م،  �سنة  وتخرجت  2002م  �سنة   بالنيجر 

العاملية  الإ�سالمية  اجلامعة  يف  فدر�سته  املاج�ستري 

تدري�س  يف  ع��اٍل  دبلوم  على  ح�سلت  كذلك  مباليزيا، 

املعلمني من جامعة امللك �سعود.

- كيف ترى الدرا�سة يف املرحلة اجلامعية يف النيجر؟

تختلف عن غريها  وكل جامعة  دولة  كل  اأن  �سك  ل 

واخلطة  واملنهج  بالو�سائل  املتعلقة  الأم���ور  بع�س  يف 

تعد  عام  وب�سكل  مييزها،  ما  جامعة  ولكل  الدرا�سية، 

جامعة النيجر ممتازة جداً يف تدري�س اللغة العربية.

- هل مار�ست التدري�س يف نيجرييا اأو النيجر؟

حيث  املاج�ستري،  درا�سة  بعد  بالتدري�س  قمت  نعم 

يف  �سنتني  مل��دة  التدري�س  ومار�ست  بلدي  اإىل  رجعت 

التعليم العام كما دّر�ست يف كلية »مفتاح اأولنهن«.

- متى قدمت جلامعة امللك �سعود؟

لدرا�سة  2016م  �سنة  �سعود  امللك  جلامعة  قدمت 

الدكتوراه.

- ك��ي��ف ت�����س��ف جت��رب��ة ال���درا����س���ة وال��ت��دري�����س ه��ن��ا يف 

جامعة امللك �سعود وهل هذا اأول ف�سل تقوم بالتدري�س 

فيه؟

واحلقيقة  فيه،  بالتدري�س  اأقوم  ف�سل  اأول  هذا  نعم 

اأنها جتربة متميزة واأنا متحم�س للتدري�س باجلامعة ملا 

لها من �سمعة مميزة.

- كيف ترى جامعة امللك �سعود وما الفرق بينها وبني 

اجلامعات التي در�ست فيها؟

اأرى اأن جامعة امللك �سعود متميزة من جميع النواحي، 

وبخا�سة يف اخلدمات التي تقدمها لطالبها من جميع 

النواحي �سواء اخلدمات التعليمية اأو اخلدمات البحثية، 

واأرى اأنها ت�سجع طالبها للتعليم والبحث العلمي وحترتم 

وم��راع��اة  امل��ن��ح  ب��ط��الب  مهتمة  اأن��ه��ا  واأرى  حقوقهم، 

ظروفهم، كذلك يوجد بها اأع�ساء هيئة تدري�س متميزون 

يوفرون العلوم والثقافات واخلربات الرتاكمية.

- ما تقييمك لق�سم اللغة العربية؟

ن�ساطاً  الأق�سام  اأك��ر  من  العربية  اللغة  ق�سم  يعد 

واإنتاجاً واأداًء، حيث يقوم بتدري�س جميع طالب اجلامعة 

وك��وادره  الإجبارية،  العربية  اللغة  مقررات  خالل  من 

متميزون ويوؤدون جهوداً كبرية ومتميزة، كما اأن الق�سم 

يوفر اهتماماً خا�ساً لطالب الدرا�سات العليا.

العربية من  اللغة  ال��ط��اب يف  ع��ن م�ستوى  وم���اذا   -

وجهة نظرك؟

اأرى اأن م�ستوى الطالب جيد، واأنهم متمكنون يف اللغة 

القدرة  اأما  راقية،  للطالب  الت�سالية  والقدرة  العربية 

اللغوية فهي حتتاج اإىل املزيد من العناية والهتمام من 

قبل الطالب، وميكنهم ذلك عن طريق القراءة والطالع 

رفع  يف  اإيجابي  دور  لها  و�سيكون  النافعة  الكتب  على 

م�ستوى الدار�سني.

- كيف ترى املدينة اجلامعية جلامعة امللك �سعود؟

رائعة  مدينة  �سعود  امللك  جلامعة  اجلامعية  املدينة 

ومتطورة جداً وتقارن باجلامعات العاملية.

- بعيدًا عن التعليم كيف ترى مدينة الريا�س؟

واأنا  ونظيفة،  ومتطورة  راقية  مدينة  الريا�س  مدينة 

اأحبها.

- اأخريًا ما هي طموحاتك؟

حالياً  طموحي  واأك���رب  وع��دي��دة،  كثرية  طموحاتي 

هيئة  ع�سو  اأك��ون  واأن  الدكتوراه  درجة  على  احل�سول 

تدري�س باجلامعة.

القدرة االتصالية للطالب راقية أما اللغوية فتحتاج 
لعناية واهتمام أكبر

طالب دكتور�ه وحما�رض بق�سم �للغة �لعربية.. يعقوب �أريكهو:

من  اأ�سامة  �سال  اأريكهو  يعقوب 

وحما�سر  دكتوراه  طالب  نيجرييا، 

يف  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  بق�سم 

ثالثة  ول��دي��ه  م��ت��زوج  الل�سانيات، 

يف  اجلامعية  املرحلة  در���س  اأبناء، 

�سنة   بالنيجر  الإ�سالمية  اجلامعة 

2006م،  �سنة  وت��خ��رج  2002م 
ودر�����س امل��اج�����س��ت��ري يف اجل��ام��ع��ة 

الإ���س��الم��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة مب��ال��ي��زي��ا، 

وح�سل على دبلوم عاٍل يف تدري�س 

املعلمني من جامعة امللك �سعود، ثم 

ويطمح  الدكتوراه،  بربنامج  التحق 

الدكتوراه  درجة  على  احل�سول  يف 

بتفوق والن�سمام ل�سلك التدري�س.

طالب صيني يخطط الستثمار »اللغة العربية« في التجارة
ان�سمامك  ق�سة  عن  حدثنا  بداية   -

اإىل جامعة امللك �سعود؟

ك��ن��ت ق��د در���س��ت ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 

املدر�سة الثانوية يف ال�سني، وعند قرب 

التقدمي  اإمكانية  ع��ن  �سمعت  تخرجي 

اململكة  جامعات  من  جامعات  ثالث  يف 

جامعة  �سمنها  ومن  ال�سعودية  العربية 

امللك �سعود، فبادرت للتقدمي عرب املوقع 

الإلكرتوين.

- كم ا�ستغرق ذلك من الوقت؟

يقارب  ما  الوقت  من  ذل��ك  ا�ستغرق 

ال�سنتني بني التقدمي والقبول واللتحاق 

بالدرا�سة.

- كيف وجدت جامعة امللك �سعود عند 

قدومك اإليها؟

الكثري عن  اأعرف  اأكن  البداية مل  يف 

اأتيت  عندما  ولكن  �سعود،  امللك  جامعة 

اإليها وجدتها

ج��ام��ع��ة م��ت��م��ي��زة وت���وف���ر ل��ل��ط��الب 

الالزمة  والحتياجات  الإمكانات  جميع 

للطالب.

- ما هو طموحك يف امل�ستقبل؟

جت��ار  جميعهم  اأه���ل���ي  ال��ب��داي��ة  يف 

يف  اللغة  ه��ذه  اأ�ستثمر  اأن  اأري���د  واأن���ا 

اأن  واأريدها  والتوا�سل،  التجارة  جمال 

لأن  ال�سني،  يف  التجارة  يف  ت�ساعدين 

يف  هناك  خمتلفة  جن�سيات  من  العرب 

اأعمل  لكي  اأتعلمها  اأن  اأريد  واأنا  ال�سني 

الإ�سالمي  الدين  معرفة  واأي�ًسا  معهم، 

بها وقراءة القراآن.

- ك���م ع���دد ال���ط���اب امل��ت��واج��دي��ن من 

بلدك يف اجلامعة؟

الطالب  من  به  باأ�س  ل  ع��دد  يوجد 

ال�سينيني يدر�سون هنا يف اجلامعة، يبلغ 

عددهم تقريباً ثالثني طالباً يف اجلامعة.

- م��ا ه��واي��ات��ك ال��ت��ي مت��ار���س��ه��ا خ��ارج 

اجلامعة؟

اأبرزها  ال��ه��واي��ات،  من  العديد  ل��دّي 

القراءة واملطالعة ولعب كرة القدم.

حوار: خالد عدال ال�سبيعي

مو�سى علي  اال�س������������م:   -

�سيني اجلن�سية:   -

داب االآ الكلي����������ة:   -

عربية لغة  الق�س��������م:   -

ع��ل��ي م��و���س��ى ط��ال��ب ���س��ي��ن��ي تعلم 

يف  العربية  اللغة  واأ�سا�سيات  م��ب��ادئ 

ب����اده يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة، وي��در���س 

االآداب بكالوري�س لغة  حاليًا يف كلية 

اإج��ادت��ه  وي��خ��ط��ط ال�ستثمار  ع��رب��ي��ة، 

ل��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة يف جم�����ال ال���ت���ج���ارة 

وال���ت���وا����س���ل ع��ن��د ع���ودت���ه اإىل ب���اده 

ال�سني، حيث ينتمي اإىل عائلة جتار 

وي��ح��ي��ط ب��ه��م ال��ع��دي��د م��ن اجل��ال��ي��ات 

العربية  اإج��ادة  بعد  وميكنه  العربية، 

و���س��ي��ط��ًا  اأو  دب��ل��وم��ا���س��ي��ًا  ي�����س��ب��ح  اأن 

جتاريًا اأو م�سوقًا اأو مرتجمًا.. 

قسم اللغة العربية أكثر األقسام نشاطًا وإنتاجًا ويدّرس 
مقررات لجميع طالب الجامعة

حوار: عبدالعزيز جمر�سي



علماء »هند�سة �لأر�ض« بجامعة �إك�سيتري يدر�سون �إمكانية تطبيقها

على ذمة جامعة �سو�سو �ل�سينية

بالتعاون بني علماء معهد ما�سات�سو�ست�ض وجامعة هارفارد

يقرتح تقرير جديد �أن »لهند�سة 

�لأر�ض« �آثاًر� مدمرًة حمتملًة على 

ذلك  يُ�ستخدم  �إذ  �لأر����ض،  كوكب 

�ل��ع��ل��م يف �ل��ت��اع��ب ب��امل��ن��اخ على 

نطاق و��سع بهدف �لتغلب على �آثار 

وي�سري بحث  �لحتبا�ض �حل��ر�ري، 

كوميونيكي�سنز«  »نيت�سر  يف  نُ�سر 

�إك�سيتري  جامعة  من  علماء  ق��اده 

�لربيطانية، �إىل �أن تطبيق هند�سة 

ن�سفي  �أحد  �ل�سم�سية يف  �لأر���ض 

�سلبية  باآثار  يعود  �لأر�سية  �لكرة 

على �لظروف �ملناخية يف �لن�سف 

�لآخر.

�لأر���ض  هند�سة  فكرة  تتلخ�ض 

�ل�سم�سية يف »حقن هباء جوي« يف 

لتربيدها،  �لغاف �جلوي لاأر�ض 

بعيًد�  �ل�سم�ض  �أ�سعة  عك�ض  عرب 

�لهباء  تاأثري  يقلد  باأ�سلوب  عنها 

�ل��ه��و�ء  يف  يتن�سر  �ل���ذي  �جل���وي 

طبيعًيا عقب »�لثور�ت �لربكانية«.

�أج����رى ع��ل��م��اء �جل��ام��ع��ة �أث��ن��اء 

متقدمة  حماكاة  عمليات  بحثهم 

ب��ا���س��ت��خ��د�م من�����وذج »�ل���غ���اف 

�لنتائج  فاأ�سارت  �جلوي-�ملحيط«، 

يف  �جل���وي  �ل��ه��ب��اء  حقن  �أن  �إىل 

�ل��ن�����س��ف �ل�����س��م��ايل م���ن �ل��ك��رة 

�لأر�سية قد ي�سبب تناق�ض �أعد�د 

�ملحيط  يف  �ل�ستو�ئية  �لأعا�سري 

قد  لكنها  �ل�����س��م��ايل،  �لأط��ل�����س��ي 

تتز�يد يف �لن�سف �جلنوبي نتيجة 

حقن �لهباء �جلوي فيه، وقد توؤدي 

�جلهود �لتي تعمل على تقليل �أعد�د 

�لأطل�سي  �ملحيط  يف  �لأعا�سري 

يف  جفاف  ح��دوث  �إىل  �ل�سمايل 

وقال  �لإفريقية.  �ل�ساحل  منطقة 

»�أنوتني جونز« �لكاتب �لرئي�ض يف 

�إك�سيتري�أثناء  جامعة  يف  �لدر��سة 

�أن  نتائجنا  »توؤكد  موؤمتر �سحفي: 

�ملحلية  �ل�سم�سية  �لأر�ض  هند�سة 

تت�سم باخلطورة �لعالية، فهي تعود 

ت�سبب  لكنها  منطقة  على  بالنفع 

�لوقت  يف  �أخ��رى  ملنطقة  �ل�سرر 

ذ�ت����ه«. و�أ����س���اف: »م��ن �مل��ه��م �أن 

ياأخذ �سناع �لقر�ر هند�سة �لأر�ض 

و�أن  �جل��د  حممل  على  �ل�سم�سية 

�سو�بط  لو�سع  ب�سرعة  يتحركو� 

فّعالة جتاهها«.

حت��ف��ظ��ات »ج��ون��ز« ه���ذه جت��اه 

ل  �ل�سم�سية  �لأر������ض  ه��ن��د���س��ة 

يُ�ساركه فيها علماء كثريون، حيث 

من  �ملناخ  ع��امل  »كالدير�«  يعتقد 

موؤ�س�سة كارنيجي للعلوم �أن �لعملية 

�إىل  بال�ستناد  ن�سبًيا  �سارة  غري 

�لعلم وحده، وقال ملوقع فيوت�سرزم: 

على  �لعملية  بتلك  »�ست�ستعني 

�لنماذج  �إن كنت و�ثًقا من  �لأغلب 

�ملناخ  باأنظمة  وتهتم  �مل��درو���س��ة، 

للجو�نب  باًل  تلقي  ول  �لفيزيائية 

�ل�سيا�سية و�لجتماعية«. و�أ�ساف: 

»قد تقف �سد �إجر�ء تلك �لعملية 

�لنعكا�سات  م��ن  ق��ل��ًق��ا  ك��ن��ت  �إن 

�أنك  �أو  و�لجتماعية  �ل�سيا�سية 

ينق�سها  �لنماذج  تلك  �أن  تعتقد 

�سيء مهم �أو �لأمرين مًعا«.

ووف��ًق��ا ل��ك��ال��دي��ر�، ق��د ل جتد 

هند�سة  تقبل  يف  �سعوبًة  �لب�سرية 

�أن��ه��ا  ��رت ع��ل��ى  ُف�����سِّ �لأر������ض، �إن 

يقدم  �ل��ذي  �ل�سحري«  »�مل�سباح 

�حلر�ري،  لاحتبا�ض  �سريًعا  حًا 

بع�ض  مل��ع��اك�����س��ة  و���س��ي��ل��ة  ف��ه��ي 

�حل��ل  لي�ست  لكنها  �ل��ت��اأث��ري�ت، 

�ل�سايف مل�سدر �مل�سكلة.

غنياً  لكونه  �سيئة  �سمعة  من  �جلنب  به  يتمتع  ما  رغم 

بالدهون، �إل �أن در��سة علمية حديثة �أ�سرف عليها باحثون 

�سينيون ك�سفت �أن تناوله كل يوم يقلل فر�ض تطوير �أمر��ض 

�لقلب، ووفقاً ملوقع �سحيفة »ديلي ميل« �لربيطانية، وجد 

باحثون بجامعة �سو�سو �ل�سينية �أن ��ستهاك كمية �سغرية 

من �جلنب بحجم علبة �لثقاب �أو »40 جم« يومياً تخف�ض 

خماطر �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب بن�سبة 14%.

من  يخف�ض  �جلنب  �أن  �إىل  �ل�سينيون  �لباحثون  و�أ�سار 

خطر �لإ�سابة بال�سكتة �لدماغية بن�سبة %10، ويحر�ض 

�لباحثون على فهم ما ي�سمى ب�»�ملفارقة �لفرن�سية«، وهي 

ظاهرة حمرية، حيث �إن �لفرن�سيني �لذين مييلون �إىل �تباع 

نظام غذ�ئي غني بالكولي�سرتول و�لدهون �مل�سبعة، لديهم 

معدلت منخف�سة من �أمر��ض �لقلب.

�جلنب  �أن  �لآن  �ل�سينية  �سو�سو  جامعة  وج��دت  وق��د 

يرفع م�ستويات ما ي�سمى بالكولي�سرتول »�جليد« يف حني 

يخف�ض م�ستويات �لكولي�سرتول »�ل�سيئ«.

وعلى �لرغم من �أن �جلنب يحتوي على م�ستويات عالية 

لكن  �لقلب،  �سحة  ب�سوء  �ملرتبطة  �مل�سبعة  �لدهون  من 

�لكال�سيوم �ملتوفر فيه بن�سبة عالية يقلل من �لدهون �لتي 

�أي�ًسا  يحتوي  فاإنه  ذلك،  �إىل  بالإ�سافة  �جل�سم،  ميت�سها 

�ن�سد�د  منع  يف  �مل�ساعدة  ميكنها  �أمينية  �أحما�ض  على 

�ل�سر�يني.

�لأولد  �أن  ج��دي��دة  علمية  در����س��ة  ك�سفت 

�ل��ت��ي ت�ستهدف  ي��خ��ت��ارون �لأل��ع��اب،  و�ل��ب��ن��ات 

جن�سهم ب�سكل يعتمد على تركيبتهم �لبيولوجي، 

فطرياً  ميًا  هناك  �أن  �إىل  �لدر��سة  وتو�سلت 

يدفع �لأولد �إىل تف�سيل �ل�ساحنات و�ل�سيار�ت 

د�ئماً  يرغنب  �لبنات  فيما  �لعدو�نية،  و�لألعاب 

�أو  �لتجميل  وم�ستح�سر�ت  بالدمى  �للعب  يف 

�للعب �لتي تعطي �أجو�ء حياة منزلية.

يكربن،  عندما  �لبنات،  �أن  �لدر��سة  و�أفادت 

و�لبالغني  و�لأم��ه��ات  ب��الآب��اء  ت��اأث��ر�ً  �أك��ر  يكّن 

�سا�سة  على  ي�ساهدن  ومبا  حولهن،  و�لأطفال 

�لتلفزيون، يف حني �أن �لفتيان يتم�سكون باألعاب 

�لأولد.

و��ستندت �لدر��سة، �لتي قام بها فريق علماء 

�أدل��ة  �إىل  ل��ن��دن«  »�سيتي  جامعة  م��ن  �لنف�ض 

جمعها باحثون خمتلفون من جميع �أنحاء �لعامل 

على مدى عقود، وبع�سها يعود �إىل ثاثينيات 

�لقرن �ملا�سي.

من  �لرغم  على  �إن��ه  �لدر��سة  نتائج  وتقول 

باختيار�ت  يتعلق  فيما  �ملنهجي  �لخ��ت��اف 

�لختبار،  و�سياق  �ملقدمة،  �لأل��ع��اب  و�أع���د�د 

�إي��ج��اد  يف  �لت�����س��اق  �أن  �إل  �ل��ط��ف��ل،  وع��م��ر 

تف�سيات  يف  �جل��ن�����س��ني  ب��ني  �لخ��ت��اف��ات 

جن�سهم  بنوع  �ملرتبطة  �لأطفال  للعب  �لأطفال 

يدل على قوة هذه �لظاهرة و�حتمالت �أن لها 

�أ�سولً بيولوجية، فهناك تاأثري فطري على هذ� 

�ل�سلوك.

وتاأتي �لنتائج يف وقت يزد�د فيه �جلدل عمقاً 

حول �ختيار �لألعاب �لتي يختارها �لأطفال.

�لربيطانية،  »�سيتي«  جامعة  در��سة  وذكرت 

�لبنات  كانت  80 عاماً  �أكر من  قبل  �إنه حتى 

يهتممن باللعب باألعاب �أكر ع�سرية.

ففي عام 1932م، تو�سلت جتربة علمية �إىل 

»�أن �لفتيات لعنب بلعبة طائرة بنف�ض عدد مر�ت 

لعب �ل�سبية بها« ورمبا يرجع �ل�سبب يف ذلك 

ذلك  �لإن��اث« يف  »�لطيارين  �أخبار  �نت�سار  �إىل 

�لوقت، حيث طارت �إميي جون�سون من �إجنلرت� 

�أميليا  ط��ارت  كما   ،1930 عام  �أ�سرت�ليا  �إىل 

�لأطل�سي عام  �ملحيط  �إيرهارت مبفردها عرب 

.1932
�أقل  �لفتيات  �أ�سبحت  �لأخ��رية،  �لآون��ة  ويف 

�لتي  �لألعاب  من  وغريها  بالدمى  للعب  ميًا 

هو  و�حد  تف�سري  وهناك  لاإناث،  تعترب  كانت 

ل�سغوط  �ل�سنني  مر  على  تعر�سن  �لفتيات  �أن 

متز�يدة للعب مع �ألعاب حمايدة ت�سلح لاأولد 

و�لبنات.

تقول �لدكتورة بريند� تود من جامعة »�سيتي 

�سن  كلما كرب  �أنه  هو  �إليه  تو�سلنا  »ما  لندن«: 

بلعب  �للعب  �إىل  ميلهم  يزد�د  �لذكور  �لأطفال 

�أن  ماحظة  ومت  للذكور،  �مل�سنوعة  �لأطفال 

بالألعاب  �أقل كثري�ً  �لفتيات بد�أن يلعنب ب�سكل 

�لأخ��رية،  �لعقود  مدى  على  لاإناث  �مل�سنوعة 

�أكرب  مما ي�سري �إىل توجهات نحو حتقيق قدر 

م��ن �مل�����س��او�ة ب��ني �جلن�سني، وم��ع ذل��ك ورغ��م 

�إل  و�لفتيات،  �لفتيان  �سلوك  بني  �لخ��ت��اف 

�للعب  �ساحقة  باأغلبية  يختارون  �لأطفال  �أن 

�مل�سنوعة لنوع جن�سهم.

خطة لتبريد الكوكب اصطناعيًا بمحاكاة 
الثورات البركانية

قطعة جبن يوميًا 
تحمي من أمراض 

القلب

اختيار األطفال أللعابهم دافعه »بيولوجي«
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جرثومة خفية قد تكون جزءًا 

من سلسلة تطور السرطان

عضالت اصطناعية تستطيع 
رفع 1000 ضعف وزنها

مهمة  نتائج  على  م�ستقلتني  در��ستني  يف   2011 عام  يف  باحثان  عر 

وغام�سة، �إذ وجد �لدكتور ماثيو ماير�سون من معهد د�نا-فاربر لل�سرطان 

و�لدكتور روبرت �أي هولت من جامعة �سيمون فريزر يف كولومبيا �لربيطانية 

خايا  ت�ستوطن  �ملغزلية  �لبكترييا  وتُدعى  �لفم  يف  ع��ادة  تعي�ض  جر�ثيم 

�سرطان �لقولون �لب�سرية.

ويف در��سة حديثة نُ�ِسرت يف جملة �لعلوم، �أكَّد ماير�سون وزماوؤه وجود 

جر�ثيم �لبكترييا �ملغزلية يف خايا �سرطان �لقولون لدى ن�سف �مل�سابني 

به، ودر�ض �لباحثون على وجه �خل�سو�ض �أور�م �لقولون �لب�سرية �لتي تنت�سر 

�إىل �لكبد، ووجدو� �أن �لنت�سار�ت بقيت حتمل �لبكترييا �ملغزلية حتى بعد 

�نتقالها �إىل �لكبد.

يف �ملقابل، ل تت�سمن �خلايا �لورمية �لتي ن�ساأت من �لكبد �أ�سًا على 

هذه �جلر�ثيم، وملزيد من �لتو�سيح، حقن فريق ماير�سون خايا �ل�سرطان 

�ملغزلية  �لبكترييا  جر�ثيم  فكانت  �لفئر�ن،  من  �أجيال  �أربعة  يف  �لب�سرية 

ت�ستوطن �خلايا �لورمية يف كّل جيل.

»�إنَّ  تاميز  لنيويورك  ماير�سون  وقال  �لعلماء،  �لنتائج  هذه  ت  حريَّ وقد 

�لتف�سري �لأف�سل لهذه �لنتائج �أن �نت�سار�ت �ل�سرطان �لتي تهاجر �إىل �لكبد 

�أن تقرتن هذه �جلر�ثيم مع �خلايا  حتمل معها هذه �جلر�ثيم، ل ميكن 

�لورمية بال�سدفة، لذ� فاإننا نظن �أنها جزء �أ�سا�سي من �ل�سرطان«.

�؛  للب�سر ع�سات لّينة وهياكل �سلبة تتعاون مًعا لتحمل �أوز�ًنا كبرية جدًّ

وهياكل  لّينة  ع�سات  على  تعتمد  جديدة  تقنية  �بتكرت  لذلك  وحماكاة 

�سلبة لتتيح جلهازها حمل ما يفوقه بنحو 1،000 من �أمثال وزنه، وهذ� 

�لدقة  حيث  من  و�ع��دة  كانت  �للينة  �لروبوتات  لأن  ريب،  ول  كبري  تطور 

و�لكفاءة وحماكاة حركات �لب�سر، لكنها كانت تفتقر �إىل �لقوة.

للعلوم«  �لوطنية  �لأكادميية  »وقائع  دورية  �لبحث �جلديد يف  نُ�سر هذ� 

�لتابع  �ل�سطناعي«  و�لذكاء  �حلا�سوب  علم  »خمترب  علماء  فيه  و�أو�سح 

�أّن  هارفارد  جلامعة  �لتابع  وي�ض«  »معهد  وعلماء  ما�سات�سو�ست�ض  ملعهد 

�لروبوتات �للّينة �ستَتحلّى بقوة هائلة �إذ� دعمتها هياكل �أوريجامية �سلبة.

و�لذكاء  �حلا�سوب  علم  خمترب  -مديرة  رو�ض  د�نييا  �لأ�ستاذة  وقالت 

»ذ�  موقع  مع  حو�رها  يف  �لبحث-  لهذ�  �لرئي�سة  و�ملوؤلِّفة  �ل�سطناعّي، 

ينا�سب  ل  �لذي  ي�سعفها  لكن  كبرية،  �إمكانيات  �للّينة  »للروبوتات  فريج« 

 ،� ثقل حمولتها يحد من ��ستخد�ماتها، فعلى �لرغم من �أنها �آمنة ولّينة جدًّ

�لتقنية �جلديدة �ست�ساعدنا  لكنها ل ت�سلح حلمل �لأ�سياء �لثقيلة؛ وهذه 

على �سنع روبوتات لينة وقوية«.

ولتقنية �لروبوتات �للينة مكان وتاأثري كبريين يف قطاعات �لعمل �ليدوي 

�لثقيلة بكفاءة عالية،  تَتطلَّب قدرة على رفع �لأ�سياء  و�مل�ستودعات، لأنها 

ولهذ�  عديدة؛  �أخ��رى  ملجالت  �ساحلة  �أنها  تعني  هذ�  ملثل  و�ساحيتها 

يبحث �لعلماء �إمكانية توظيفها يف �لبحوث �لبحرية ويف �ُسنْع روبوتات لّينة 

�لتوجيه«؛  »ذ�ت��ي��ة  م�ستقلة 

ن��ط��اق  �أن  يف  ري�����ب  ول 

عه  تو�سُّ �سي�ستمر  تطبيقاتها 

�لتقني،  �لتقدم  با�ستمر�ر 

�سيدفع  �لبحث  ه��ذ�  و�أن 

عجلة �لتو�سع دفًعا مل ي�سبق 

له مثيل.



الفيديو  م�شاركة  م��وق��ع  ك�شف 

تقدمي  يدر�س  اأن��ه  م��وؤخ��راً  يوتيوب 

كبري  ح��د  اإىل  ت�شبه  ج��دي��دة  ميزة 

ا�شتهرت  ال��ت��ي  »الق�ش�س«  م��ي��زة 

�شناب  امل�شور  الرتا�شل  خدمة  بها 

في�شبوك  منها  »�شرقتها«  ثم  �شات، 

تقريًبا،  خدماتها  جلميع  واأ�شافتها 

خا�شًة اإن�شتجرام.

من�شور  يوتيوب يف  �شركة  وقالت 

اجلديدة  امل��ي��زة  اإن  مدونتها  على 

 ،Reels »شوف حتمل ا�شم »بكرات�

اخل�شائ�س  بع�س  مع  تاأتي  و�شوف 

�شناب  »ق�ش�س«  عن  متيزها  التي 

����ش���ات واإن�����ش��ت��ج��رام وف��ي�����ش��ب��وك 

ووات�شاب.

وم������ن اخل�������ش���ائ�������س امل���م���ي���زة 

مع  الفيديو،  اأن  يوتيوب،  ل�»بكرات« 

اأنه �شوف يُحدد ب� 30 ثانية فقط، 

اإال اأنه لن يختفي بعد 24 �شاعة، ثم 

اإنه لن يظهر اأعلى �شفحة التطبيق، 

بل �شوف يُخ�ش�س لها تبويب جديد 

�شمن قناة �شانع املحتوى.

ميزة  الإط��اق  يوتيوب  ذكر  وجاء 

موجز  نحو  على  جتريبًيا  »بكرات« 

�شمن جمموعة من االإعانات التي 

»جمتمع  تبويب  تو�شيع  على  تركز 

�شانعي  جميع  اإىل  لي�شل  يوتيوب« 

يزيد عدد م�شرتكي  الذين  املحتوى 

قنواتهم عن 10،000 م�شرتك.

وق������ال م���وق���ع »ت�����ك ك��رن��ت�����س« 

ب�شوؤون  املعني   TechCrunch
معلومات  على  ح�شل  اإن��ه  التقنية 

من  اجلديدة  امليزة  تخ�س  اإ�شافية 

اإدارة يوتيوب، التي قالت اإنها �شوف 

�شيق  نطاق  على  لاختبار  تُطرح 

جًدا من �شانعي املحتوى قريًبا.

قولها  ال�شركة  عن  املوقع  ونقل 

اإن الفكرة وراء ميزة »بكرات« تركز 

جديدة  فيديو  �شيغة  تقدمي  على 

ل�شانعي  ت�شمح  يوتيوب  موقع  على 

اأنف�شهم  ع��ن  ب��ال��ت��ع��ب��ري  امل��ح��ت��وى 

والتفاعل مع املعجبني دون احلاجة 

لن�شر مقاطع فيديو طويلة.

�شانعي  اأن  يوتيوب  واأو���ش��ح��ت 

على  ق��ادري��ن  �شيكونون  امل��ح��ت��وى 

جًدا  ق�شرية  فيديو  مقاطع  التقاط 

ثم  ثانية،  الثاثني  ال تتجاوز مدتها 

اإ�شافة مر�شحات »فاتر«، واأ�شوات 

خ��ل��ف��ي��ة، ون�����ش��و���س، مب��ا يف ذل��ك 

مل�شقات جديدة من يوتيوب.

اأعلنت  ي��وت��ي��وب  اأن  اإىل  يُ�����ش��ار 

لتبويب  اأي�ًشا عن حتديثات جديدة 

يوتيوب، مبا يف ذلك تغيري  جمتمع 

وعر�شها  املن�شورات  عمل  طريقة 

للم�شاهدين، اإذ اأ�شبح اأكرث متابعي 

قادرين  تفاعًا  حمتوى  �شانع  اأي 

�شمن  من�شوراته  مع  التفاعل  على 

تطبيق  على  الرئي�شية  ال�شفحة 

يوتيوب، حتى لو مل يكونوا م�شرتكني 

بالقناة.

وق���ال م��وق��ع »ت���ك ك��رن��ت�����س« اإن 

ي��وت��ي��وب مل ت��ك�����ش��ف ع���ن م��وع��د 

ميزة  من  التجريبية  الن�شخة  طرح 

موعد  ع��ن  تك�شف  ومل  »ب��ك��رات« 

طرحها لعموم امل�شتخدمني.
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ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  اأعلن 

اأن  ن��ادي��ا،  �شاتيا  مايكرو�شوفت، 

الت�شغيل  ن��ظ��ام  م�شتخدمي  ع��دد 

اأكرث  بلغ  لل�شركة  التابع   10 ويندوز 

لتقرتب  م�شتخدم،  مليون   600 من 

ال�����ش��رك��ة اأك����رث ف��اأك��رث م��ن ه��دف 

اأطلقت  ملّا  لنف�شها  ال�شركة  و�شعته 

النظام قبل اأكرث من �شنتني.

جاء ذلك خال االجتماع ال�شنوي 

قال  اإذ  بامل�شتثمرين،  ملايكرو�شوفت 

مليون   600 م��ن  اأك���رث  اإن  ن��ادي��ا 

ت�شغيل  نظام  ي�شتخدمون  م�شتخدم 

 10 ويندوز  ال�شخ�شية  احلوا�شب 

�شهرًيا.

10 قد حقق  وكان نظام ويندوز 

خال  تنزيل  مليون   75 م��ن  اأك��رث 

الإطاقه،  االأوىل  االأربعة  االأ�شابيع 

بعد  م��اي��ني   110 ال����  ث��م جت���اوز 

اأ�شهر،   6 وبعد  اأ�شابيع،   10 نحو 

ثم  مليون،   200 اإىل  العدد  و�شل 

و300  اأ�شهر،   8 بعد  مليوًنا   270
مليون بعد 9 اأ�شهر، ثم 350 مليون 

و400  �شهًرا،   11 بعد  م�شتخدم 

مليون بعد 14 �شهًرا.

املا�شي،  اأي��ار/م��اي��و  �شهر  ويف 

قالت عماق الربجميات االأمريكية 

ال�شنوي  امل��ط��وري��ن  م��وؤمت��ر  خ���ال 

اخلا�س بها Build 2017 اإن نظام 

طلق اأول مرة يوم 
ُ
ويندوز 10، الذي اأ

على  يعمل   ،2015 29 متوز/يوليو 
اأكرث من 500 مليون جهاز.

يُذكر اأن مايكرو�شوفت قد و�شعت 

لنف�شها هدًفا يتمثل يف بلوغ اأكرث من 

 10 ويندوز  لنظام  م�شتخدم  مليار 

خال �شنتني اإىل ثاث �شنوات من 

ويندوز  نظام  وق��د حظي  اإط��اق��ه، 

به  حظي  ال��ذي  النجاح  بنف�س   10
على  تفوق  اإن��ه  اإذ   ،7 ويندوز  نظام 

كل من ويندوز 7 وويندوز 8 خال 

اإطاقه، وذلك  االأوىل على  االأ�شهر 

توفر  اأن��ه  منها  يُذكر  اأ�شباب  لعدة 

كتحديث جماين مل�شتخدمي نظامي 

ويندوز 7 وويندوز 8.1 خال ال�شنة 

االأوىل.

نظام  م��اي��ك��رو���ش��وف��ت  وت�����ش��ف 

ويندوز 10 باأنه خدمة، ما يعني اأنها 

حتديثات  باإ�شدار  �شنة  كل  �شتقوم 

ال�شابقة،  التحديثات  على  تبني 

وذل���ك على غ���رار ن��ظ��ام »م���اك اأو 

اأطلقت  االآن  وحتى  اآب��ل،  من  اإ���س« 

ال�شركة اأربعة حتديثات رئي�شية كان 

اآخرها يف 17 ت�شرين االأول/اأكتوبر 

املا�شي.
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يعمل »وات�شاب« على ميزة جديدة 

امل��ح��دودة«  »املجموعات  ت�شتهدف 

اإيقاف  من  امل�شرفني  جميع  متّكن 

يف  امل�شاركة  عن  اآخ��ر  �شخ�س  اأّي 

امل�شرف  كنت  ح��ال  ويف  الدرد�شة، 

على املجموعة »admin«، فيمكنك 

اإر�شال اأّي ر�شالة مع اإجبار االآخرين 

على قراءتها فقط دون القدرة على 

الكتابة اأو الرد.

وميكن تفعيل امليزة اجلديدة من 

فقط؛  املجموعات  م�����ش��وؤويل  ِقبل 

اآخ��ر  �شخ�س  اأّي  يتمّكن  ل��ن  حيث 

اأو  �شور  اأو  ن�شي  رد  اإر���ش��ال  م��ن 

اأو   »GIF« اأو ملفات مقاطع فيديو 

�شوتية  ر�شائل  حتى  اأو  م�شتندات 

وم�شاركة املواقع.

وبطبيعة احلال �شيكون امل�شرفون 

ق��ادري��ن ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ال��درد���ش��ة 

كاملعتاد، ويف حال اأراد �شخ�س اآخر 

امل�شاركة يف الدرد�شة، فيمكنه ذلك 

من خال النقر على اإر�شال رد عرب 

 ،»Message Admin« خا�شية 

املوافقة  تتم  اأن  يجب  ذل��ك  وم��ع 

على الر�شالة من ِقبل امل�شرف قبل 

اإر�شالها اإىل بقية املجموعة.

العادية«  »غ��ري  امل��ي��زة  ور���ش��دت 

يف   »WABetaInfo« ِق��ب��ل  م��ن 

تطبيق  من  التجريبية  االإ���ش��دارات 

 »IOS« اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  وات�������ش���اب 

واأندرويد.

ا�شتخدام  اح��ت��م��ال  اإىل  يُ�����ش��ار 

ِقبل  من  �شيئة  بطريقة  امليزة  هذه 

امل�����ش��رف��ني ع���رب اإر����ش���ال ر���ش��ائ��ل 

مزعجة الأع�شاء املجموعة االآخرين، 

كل  االإع���دادات  تغيري  من  ومتكنهم 

72 �شاعة، واإجبار اأع�شاء املجموعة 
الكتابة  اأو  الكام  التوقف عن  على 

داف��ع حتديث  �شيكون  ع��دة،  الأي���ام 

امليزة لتكون اأكرث مرونة.

امليزة  جلعل  »وات�شاب«  ويخطط 

اإطاقها  قبل  مرونة  اأكرث  اجلديدة 

امل�شتخدمني، وميكن  ر�شمياً جلميع 

يف  اال�شرتاك  طريق  عن  اختبارها 

الن�شخة التجريبية للتطبيق.
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»Regram« أبرزها زر�

إنستجرام تختبر ميزات جديدة
املميزات  م��ن  العديد  اإن�شتجرام  ال�شور  م�شاركة  من�شة  تخترب 

قبل  من  كبري  ترحيب  مو�شع  منها  الكثري  يكون  قد  والتي  اجلديدة، 

 ،Regram زر  هي  لاأهمية  اإث��ارة  االأك��رث  امليزة  وتعد  امل�شتخدمني، 

والذي من �شاأنه ال�شماح للم�شتخدمني باإعادة ن�شر �شور ومقاطع فيديو 

ثالث،  طرف  لتطبيق  اللجوء  اإىل  احلاجة  دون  االآخرين  امل�شتخدمني 

ويعد زر Regram اأو زر امل�شاركة اإ�شافة هامة تبعاً لكون اإن�شتجرام ال 

تدعم حالياً م�شاركة �شورة م�شتخدم اآخر.

زال��ت حتت  م��ا  امل��ي��زة  لكون  تبعاً  بعد،  ال��وا���ش��ح  غ��ري  م��ن  ويعترب 

تلك  كانت  واإذا  امل�شاركة،  �شتظهر من خالها  التي  الكيفية  التجريب، 

ال�شخ�شي  للملف  امل�شرتكة  ال�شور  �شبكة  من  ج��زءاً  �شت�شبح  ال�شور 

اأنها �شوف تعر�س فقط للمتابعني يف خا�شة االأخبار،  اأو  للم�شتخدم 

وت�شمل بع�س االختبارات االأخرى على ميزة البحث عن ال�شور املتحركة 

اإىل  املتحركة  ال�شور  اإ�شافة  بحيث ميكن  للق�ش�س،  املخ�ش�شة   GIF
على  حت�شل  اأن  يحتمل  اأخ��رى  اإ�شافة  املن�شة  تخترب  كما  الق�ش�س. 

امل�شتخدم  ق�ش�س  اأر�شفة  على  القدرة  وهي  امل�شتخدمني،  بني  �شعبية 

اإن�شتجرام  من  الطلب  امل�شتخدم  باإمكان  �شيكون  بحيث  به،  اخلا�شة 

القيام بهذه املهمة تلقائياً، ويبدو اأنه �شيكون باإمكان م�شتخدمي نظام 

الت�شغيل اآي اأو اإ�س قريباً م�شاركة امل�شاركات املوجودة �شمن ان�شتجرام 

من خال ميزة احلالة �شمن وات�شاب من خال نقرة واحدة.

االأ�شدقاء  قائمة  ت�شمى  جديدة  ميزة  اختبار  على  املن�شة  وتعمل 

املقربني، والتي تتيح للم�شتخدمني تبادل م�شاركات حمددة مع جمموعة 

من  �شابق  وقت  يف  عملت  قد  اإن�شتجرام  وكانت  النا�س،  من  اأ�شا�شية 

هذا العام على اختبار ميزة تتعلق باالأ�شدقاء املف�شلني، ويبدو اأن هذه 

امليزة اأو�شكت على الو�شول ب�شكل ر�شمي، بحيث ت�شمح امليزة باإ�شافة 

املحدد  املحتوى  مل�شاركة  القائمة  اإىل  االأ�شدقاء  من  جمموعة خمتارة 

خيار  مثل  املميزات  من  اأخرى  املن�شة جمموعة  وتخترب  فقط.  معهم 

البحث ال�شريع عن اأكرث الرموز التعبريية والو�شوم ا�شتعماالً، والقدرة 

على تثبيت مو�شوع �شمن الر�شائل املبا�شرة، وخيار الخت�شار الكلمات 

اأ�شافت  قد  املن�شة  وكانت  للتطبيق،  التعبريية  الرموز  عرب  ال�شائعة 

موؤخراً ميزة لل�شور �شمن الر�شائل املبا�شرة، والقدرة على اإ�شافة �شور 

ومقاطع فيديو قدمية اإىل الق�ش�س، وبداأت اأي�شاً باختبار خيار ملتابعة 

الو�شوم.

alarabiya :امل�شدر

طرح Twitter Lite ضمن 24 
دولة إضافية

اإىل  الرامية  جهودها  من  تويرت  امل�شغرة  التدوين  من�شة  �شاعفت 

تعزيز وجودها يف االأ�شواق النا�شئة يف �شبيل زيادة اأعداد م�شتخدميها، 

اليت  ت��وي��رت  الأن��دروي��د  اخلفيف  تطبيقها  اإط���اق  خ��ال  م��ن  وذل���ك 

خم�ش�س  وي��ب  تطبيق  وه��و  اإ�شافية،  دول��ة   24 يف   Twitter Lite
امل�شتخدمني  ي�شتهدف  اإنه  قالت  والذي  البطيء،  االت�شال  الأ�شحاب 

يف االأ�شواق النا�شئة باآ�شيا واملحيط الهادئ واأمريكا الاتينية واأفريقيا 

والذي يجربون تويرت الأول مرة على اأجهزتهم املحمولة.

وكانت املن�شة قد قدمت تطبيق تويرت اليت يف �شهر اأبريل/ني�شان، 

وعملت على اإتاحته عرب اأي مت�شفح جهاز حممول من خال العنوان 

تطبيق  من  امل�شغرة  الن�شخة  طرح  وياأتي   ،mobile.twitter.com
اخلدمة الرئي�شي �شمن 24 بلداً جديداً بعد مرور حوايل �شهرين من 

االختبار على اأر�س الواقع يف الفلبني، ويهدف التطبيق اإىل ا�شتهاك 

م�شاحة فارغة قليلة بحدود 3 ميجابايت من ال�شعة التخزينية للهاتف.

ويدعم التطبيق اإمكانية اال�شتعمال دون ات�شال باالإنرتنت باالعتماد 

اأو  ال�شور  اختيار  للم�شتخدمني  ويتيح  املوؤقت،  التخزين  خا�شية  على 

مقاطع الفيديو التي يتم تنزيلها يف اجلدول الزمني اخلا�س بهم حتى 

ال ت�شيع البيانات تلقائياً يف تنزيل كل �شيء موجود، وقد ارتفعت قاعدة 

امل�شتخدمني ال�شهرية لتويرت اإىل 330 مليوناً يف الربع الثالث من عام 

2017، وذلك على الرغم من اأن معدل النمو مل ي�شهد تزايداً كبرياً يف 
العامني املا�شيني. ويتواجد التطبيق االآن يف االأ�شواق االآ�شيوية متمثلة 

ببنغادي�س وكازاخ�شتان وماليزيا ونيبال وتايلند، ويف االأ�شواق االأفريقية 

وتنزانيا وفنزويا واجلزائر،  اأفريقيا وتون�س  بنيجرييا وجنوب  متمثلة 

ويف اأ�شواق ال�شرق االأو�شط متمثلة مب�شر واإ�شرائيل ويف اأ�شواق اأمريكا 

وكو�شتاريكا  وكولومبيا  وت�شيلي  والربازيل  ببوليفيا  متمثلة  الاتينية 

اإىل  التطبيق  ويت�شابه  وال�شلفادور.  وبريو  وبنما  واملك�شيك  واالإك��وادور 

 ،Facebook Lite حد كبري من حيث الفكرة مع تطبيق في�شبوك اليت

بحيث اأنه موجه للبدان النامية، ويعمل على تقليل ا�شتعمال البيانات، 

مما يجعله اأكرث �شهولة من ناحية اال�شتعمال يف املناطق ذات التكلفة 

اأكرث  التطبيق  اأن  اإىل  تويرت  �شركة  وت�شري  البيانات،  خلطط  العالية 

.3G2 وG مرونة على �شبكات املحمول غري املوثوق بها مثل اجليلني

aitnews :امل�شدر

»بكرات« يوتيوب على غرار »قصص« سناب شات 
وإنستجرام

600 مليون مستخدم لنظام ويندوز 10 شهريًا

»واتساب« تمنح مشرفي المجموعات حق إسكات الجميع!
لن يتمكن �أحد من �إر�سال ن�ص �أو فيديو �أو غريه �إال باإذن



حوار17 العدد 1287 - الأحد 22 ربيع اأول  1439هـ املوافق 10 دي�سمرب 2017م 20

حوار: فهد احلمود

ح���م���دان ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن احل���م���دان م��دي��ر وم���درب 

ري���ا����ض���ي ب���ن���ادي اأع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف��ن 

ال��ن��ادي  اأن  ال��ل��ق��اء  اأو����ض���ح يف ه���ذا  بال�ضكن اجل��ام��ع��ي، 

»خدمي ترفيهي« يف الدرجة الأوىل ولي�س ربحيًا باملعنى 

التي  الر�ضوم  تفوق  اليومية  الت�ضغيل  فتكاليف  امل��ادي، 

النادي  اأن  النادي من الأع�ضاء، موؤكدًا  يتح�ضل عليها 

يقدم خدماته ملن�ضوبي اجلامعة من اجلن�ضن، وال�ضغار 

ال��ك��وادر  قلة  �ضبب  واأرج����ع  امل�ضائية،  ال��ف��رة  وال��ك��ب��ار يف 

علوم  كلية  داع��ي��ًا  امل�ضغلة،  لل�ضركة  ال��ن��ادي  يف  الب�ضرية 

ال�ضابقة  التجربة  لإع����ادة  ال��ب��دين  والن�ضاط  الريا�ضة 

املتمثلة يف التعاون مع النادي واإر�ضال طالبها للتطبيق، 

وا�ضفًا تلك التجربة بالناجحة واملمتازة.. 

- يف ال��ب��داي��ة ح��دث��ن��ا عن 

نادي اأع�ضاء هيئة التدري�س 

وامل��وظ��ف��ن واخل��دم��ات التي 

يقدمها لالأع�ضاء؟

ن������ادي �أع���������ض����اء ه��ي��ئ��ة 

من�ضاأة  و�ملوظفني  �لتدري�س 

و����ض���ع���ت د�خ������ل �ل�����ض��ك��ن 

�جلامعي الحتو�ء وتلبية رغبات �ل�ضاكنني من من�ضوبي 

خا�س  ق�ضم  ويوجد  �لن�ضاء،  �أو  �لرجال  �ضو�ء  �جلامعة 

لكل طرف، وهو ناٍد ي�ضم �لعديد من �ملنا�ضط و�خلدمات 

تغيري �جلو من خالل  من�ضوبي �جلامعة على  مل�ضاعدة 

�مل�ضابقات  يف  و�مل�ضاركة  �لريا�ضية  �الأن�ضطة  ممار�ضة 

�لطاولة  وتن�س  �ل�ضباحة  ريا�ضة  وممار�ضة  �لد�خلية 

و�لهوكي �لهو�ئي وغريها من �الألعاب مثل لعبة �لكار�تيه 

ودورة �للياقة �لبدنية.

- متى كانت بداية النادي؟

مت �إن�ضاء �لنادي منذ �أكرث من 30 عاماً، و�أف�ضل ميزة 

للنادي هي �أن مقره قريب جد� من �ضكن �أع�ضاء هيئة 

خدمتهم  منه  �لهدف  �لبد�ية  يف  قلت  وكما  �لتدري�س، 

�لريا�ضية  �الأن�ضطة  ملمار�ضة  منا�ضبة  بيئة  وت��وف��ري 

ويوجد  �ل�ضكن  �لنادي من  و�أغلب منت�ضبي  و�لرتفيهية، 

�جلامعة،  من�ضوبي  من  وه��م  �خل��ارج  من  ياأتون  �أنا�س 

و�إمكانات  منا�ضب  جو  من  لهم  �لنادي  يوفره  ملا  وذلك 

مفيدة.

- ما �ضروط النت�ضاب للنادي؟

�جلامعية  �ملوظف  بطاقة  فقط  �ملطلوبة  �ل�ضروط 

ودفرت �لعائلة �إذ� كان �ل�ضخ�س يرغب يف ت�ضجيل �أ�ضرته 

للعائلة من  �لر�ضوم  �أما  �ملنا�ضط،  لال�ضتفادة من جميع 

خم�ضة �أفر�د

كان  و�إذ�  �لعائلة  جميع  ت�ضمل  �ضنوياً،  ري��ال   1500
�ضخ�س و�حد 600 ريال يف �ل�ضنة.

- متى ي�ضتقبل النادي الأع�ضاء يوميًا؟

�لفرتة  يف  حالياً  تنح�ضر  و�ال�ضتقبال  �لت�ضغيل  فرتة 

�مل�ضائية وي�ضتقبل �لنادي �الأع�ضاء �مل�ضجلني من �ل�ضاعة 

�لر�بعة م�ضاء �إىل �ل�ضاعة �لعا�ضرة.

- كم و�ضل عدد املنت�ضبن اإىل النادي حتى الآن؟

من  منتظمون  وهم  بعو�ئلهم،  م�ضرتك   700 بحدود 

خم�ضة �أيام �إىل �ضتة �أيام يف �الأ�ضبوع.

- كم عدد من يعمل معك يف النادي؟

ي��ت��و�ج��د يف �ل���ن���ادي يف 

�أن���ا ومعي  �ل��ف��رتة �حل��ال��ي��ة 

م����درب����ان غ���ري ���ض��ع��ودي��ني، 

و�آخر  دخ��ول  مر�قب  ولدينا 

مر�قب بال�ضاالت.

م���ق���اب���ل  ع���������ض����و   700  -

توجد فجوة  مدربن فقط.. 

كبرية من حيث خدمتهم ما ال�ضبب؟

فقد  للنادي،  �مل�ضغلة  �ل�ضركة  ب�ضبب  �لفجوة  حدثت 

حاولنا وطلبنا منهم �أن يلبو� رغباتنا ويعطونا عدد�ً �أكرب 

حاجتنا  مدى  لهم  و�أو�ضحنا  و�ملر�قبني،  �ملدربني  من 

�إقامة دور�ت  ملدربني متخ�ض�ضني لتفعيل �ضاالتنا مثل 

لالأطفال  متخ�ض�ضة  ودور�ت  �ل���وزن،  الإنقا�س  لياقة 

و�أي�ضاً  متخ�ض�ضني  مدربني  �إىل  حتتاج  وهي  �ل�ضغار، 

�أحتاج  ولكن  �لوزن  الإنقا�س  دور�ت  �أعطي  فاأنا  للكبار، 

وهذ�  �لق�ضم  �إد�رة  يف  لعملي  باالإ�ضافة  دقيق،  ملدرب 

يحتاج �إىل جهود م�ضاعفة.

- كيف ا�ضتطعت اأن جتمع بن الإدارة والتدريب؟

�حلب، فاأنا �أع�ضق �لريا�ضة و�لنادي وهو تخ�ض�ضي.

املتعددة  والأق�ضام  الكبرية  النادي  مل�ضاحة  بالنظر   -

م��درب��ًا حتتاجون  ك��م  ال���ن���ادي..  اإىل  املنت�ضبن  واأع�����داد 

لذلك؟

وكذلك  �الأج�ضام،  كمال  ل�ضالة  خا�ضاً  مدرباً  نحتاج 

�ضغار  لوجود  وذل��ك  متخ�ض�ضاً،  ويكون  لياقة  م��درب 

�ل�ضيور  ل�ضالة  مر�قباً  ونحتاج  كذلك،  وكبار  �ل�ضن  يف 

و�الأجهزة �لثابتة، ونحتاج مر�قباً ل�ضالة �ألعاب �الأطفال 

�الأطفال  حركات  بع�س  الأن 

تكون ال م�ضوؤولة.

- وماذا عن ال�ضيانة؟

يوجد �ضيانة �أوالً باأول.

ه�������ي حم����ت����وي����ات  وم���������ا   -

النادي؟

�ضيور   9 �لنادي  يف  يوجد 

تيكل،  �أوب  �أجهزة  و9  و�جلري  �مل�ضي  ريا�ضة  ملمار�ضة 

ويوجد 9 در�جات ثابتة، و50 جهاز حديد.

- كم ت�ضل تكلفة الأجهزة؟

عندما نتحدث عن �ل�ضري ت�ضل تكلفته �إىل ما يقارب 

40-50 �ألف ريال، بينما تكلفة جهاز �الأوب تيكل ت�ضل 
�إىل ع�ضرين �ألف ريال، و�لنادي ب�ضكل عام لي�س ربحياً.

وم��ن  الت�ضجيل  ب��ر���ض��وم  م��ق��ارن��ة  مكلفة  الأج���ه���زة   -

خالل ح�ضبة ب�ضيطة جند اأن النادي خ�ضران ماديًا، ما 

تعليقكم؟

دعم  بل  ربحياً  �أو  م��ادي��اً  لي�س  �ل��ن��ادي  من  �لهدف 

تفوق  للنادي  �ليومية  و�لتكاليف  �جلامعة،  من�ضوبي 

ر�ضوم �ال�ضرت�ك بكثري، ومعروف عن �لنادي �أنه خدمي 

بالدرجة �الأوىل، و�لهدف من ر�ضوم �ال�ضرت�ك �حلر�س 

على �النتظام من قبل �الأع�ضاء وحتمل �مل�ضوؤولية.

- يف ظ����ل ���ض��ع��ف ال����ك����ادر ال���ب�������ض���ري ال���ع���ام���ل وق����وة 

كلية  مثل  كليات  مع  التعاون  حت��اول��وا  اأمل  الإمكانيات 

الربية البدنية مل�ضاعدتكم؟

و�لن�ضاط  �لريا�ضة  علوم  كلية  مع  �لتعاون  لنا  �ضبق 

و��ضتقبلنا  �ضابًقا،  �ل��ب��دين 

جم���م���وع���ة م����ن �ل���ط���الب 

بلغ  �ضنتني  ق��ب��ل  �ملطبقني 

ع���دده���م 6 ط�����الب، وق��د 

�لعمل  يف  م��ع��ن��ا  ���ض��اه��م��و� 

علينا  وخ��ف��ف��و�  و�ل��ت��دري��ب 

�أ�ضرفت  قد  وكنت  �ل�ضغط 

�ضخ�ضياً على بع�ضهم وكانت 

جتربة ممتازة.

- وملاذا اأوقفت تلك التجربة؟

كان يف �ل�ضابق مدير �لنادي موجود�ً يف �لكلية وكان 

يفر�س عليهم �مل�ضاركة معنا، وي�ضتقطب �لطالب، �الآن 

�لكلية،  م��ن  تفاعل  �أي  جن��د  ومل  �ل��ن��ادي  مدير  غ��ادر 

فال�ضخ�س �لذي يحثهم غادر، كما �أن دو�م �لنادي م�ضاًء 

ودر��ضة �لطالب تكون �ل�ضباح.

- املتعارف عليه اأن الريا�ضة تكون يف ال�ضباح بينما 

ناديكم يعمل يف الفرة امل�ضائية األي�س يف هذا تناق�س؟

�لفرتة  يف  �الأع�ضاء  �ن�ضغال  �الأول  �ضببان:  هناك 

�ل�ضباحية وعدم متكنهم من �حل�ضور للنادي �إال ب�ضكل 

لدينا  �ملتوفرة  �لب�ضرية  �لكو�در  قلة  و�لثاين  قليل جد�، 

و�لتي ال ت�ضاعدنا على ت�ضغيل �لنادي يف فرتتني.

- كم ن�ضبة ال�ضعودين من جمموع الأع�ضاء ال� 700؟

ما يقارب �ل� 50 %.

- وكيف اآلية عملكم يف ال�ضيف؟

نف�س �لعمل مع وجود ركود.

- كلمة اأخرية؟

وبع�س  متخ�ض�س  و�إد�ري  تدريبي  ك��ادر  �إىل  نحتاج 

�لتجهيز�ت �لب�ضيطة، وبعد �ضهرين �ضيكون لدينا ق�ضم 

للقر�ءة يف �لنادي.

النادي »خدمي ترفيهي« غير »ربحي« 
ويستقبل منسوبي الجامعة من الجنسين

م�رشف ومدرب بنادي اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني بالإ�سكان.. احلمدان:

700 عضو بعوائلهم مسجلون منتظمون ونقص الكادر التدريبي يعود للشركة المشغلة

رسوم التسجيل السنوية 600 ريال للفرد و1500 ريال للعائلة المكونة من 5 أفراد

في النادي 9 سيور مشي وجري 
و9 أجهزة أوب تيكل و9دراجات 

ثابتة و50 جهاز حديد

يوفر النادي تدريبات في الهوكي 
الهوائي ولعبة الكاراتيه واللياقة 

البدنية

احلمدان خالل حديثه ل�»ر�ضالة اجلامعة«



1721  العدد 1287 - الأحد 22 ربيع اأول  1439هـ املوافق 10 دي�سمرب 2017م
رياضة

ألعاب القوى لذوي االحتياجات حقق بطولة الجامعات
ح�ضد 11 ميدالية ذهبية و7 ف�ضيات وبرونزيتني

للجامعات  المضرب بطال  لكرة  منتخبنا 
السعودية

خالد اليو�سف - الأح�ساء

�أن  �مل�����ض��رب  ل��ك��رة  �جل��ام��ع��ة  منتخب  متكن 

يح�ضد ذهب بطولة �الحتاد �لريا�ضي للجامعات 

�ل�ضعودية مب�ضاركة 15 جامعة و�لتي ��ضت�ضافتها 

على  و��ضتمرت  باالأح�ضاء،  في�ضل  �مللك  جامعة 

1439ه�،  14 ربيع �الأول  �أيام -11  �أربعة  مدى 

كانت  حيث  �الأوىل  �ملجموعة  يف  منتخبنا  وكان 

�ملجموعات على �لنحو �لتايل:

 – �ضعود  �مل��ل��ك  جامعة  �الأوىل:  �ملجموعة 

�جلامعة �الإ�ضالمية– جامعة �مللك في�ضل– كلية 

�بن �ضينا.

جامعة   – �ضقر�ء  جامعة  �لثانية:  �ملجموعة 

�مللك خالد – جامعة �مللك �ضعود للعلوم �ل�ضحية 

– جامعة جاز�ن.
بن  عبد�لرحمن  جامعة  �لثالثة:  �ملجموعة 

جامعة   – �مل��ل��ك ف��ي�����ض��ل 

ع���ب���د�ل���ع���زي���ز – 

– ج���ام���ع���ة ط��ي��ب��ة 
ك�������ل�������ي�������ة 

�الأعمال 

و�لتكنولوجيا.

جامعة   – �لق�ضيم  �لر�بعة: جامعة  �ملجموعة 

جدة – جامعة �لطائف.

وقد �أقيمت �ملباريات على �ملالعب �خلارجية 

�لريا�ضية،  جلوي  بن  عبد�هلل  �الأم��ر  مدينة  يف 

 12 �ملناف�ضات من �ضباح يوم �خلمي�س   وبد�أت 

�ل�ضبت  �لثامنة، حتى �ضباح  �ل�ضاعة  �الأول  ربيع 

جامعة  منتخب  ��ضتطاع  حيث  �الأول،  ربيع   14
�مللك �ضعود �لفوز بلقب �لبطولة بعد فوزه على 

جامعة �ضقر�ء يف �ملبار�ة �لنهائية بنتيجة 0-2.

�ضعود كل من  �مللك  وقد مثل منتخب جامعة 

م�ضاعد   – �لربدي  من�ضور   – �لربدي  »في�ضل 

مطلق �لروي�س«  عبد�لرحمن �لعز�م –  �لعز�م – 

�ملنتخب  و�إد�ري  �ل�ضويد�ن  عمر  �ملدرب  بقيادة 

تركي  �ل�ضلطان.�الأ���ض��ت��اذ 

وك���ان���ت �ل��ن��ت��ائ��ج 

�لنهائية للبطولة على �لنحو �لتايل: �ملركز �الأول 

جامعة �مللك �ضعود، �ملركز �لثاين جامعة �ضقر�ء، 

�ملركز �لثالث جامعة �مللك عبد�لعزيز.

لل�ضوؤون  �لعمادة  وكيل  ق��دم  �ملنا�ضبة  وبهذه 

من  قدموه  ما  على  لالعبني  �ضكره  �لريا�ضية 

عطاء طو�ل �أيام �لبطولة، موؤكد�ً حر�س �جلامعة 

�الأن�ضطة  على  �جلامعة  مدير  مبعايل  ممثلة 

�لريا�ضية  �الأن�ضطة  وعلى  ب�ضكل عام  �لال�ضفية 

ب�ضكل خا�س، ومتابعة من عميد �ضوؤون �لطالب، 

مبدياً فخرة مبا قدمته جميع منتخباتنا مبختلف 

خالل  كبر  عمل  نتاج  هذ�  �أن  موؤكد�ً  �الألعاب، 

يف  للمنتخبات  �لتوفيق  متمنياً  �ملا�ضية،  �لفرتة 

م�ضاركتها للف�ضل �لدر��ضي �لثاين.

بكل جد�رة و��ضتحقاق ��ضتطاع منتخب جامعة 

�مللك �ضعود يف �ألعاب �لقوى لذوي �الحتياجات 

بعد  �ململكة  �أن يح�ضد لقب جامعات  �خلا�ضة 

م�ضاركته يف بطولة �الحتاد �لريا�ضي للجامعات 

�الأح�ضاء  يف  م��وؤخ��ر�ً  �أقيمت  �لتي  �ل�ضعودية 

��ضتطاع  حيث  في�ضل،  �مللك  جامعة  ب�ضيافة 

�أبطال منتخبنا ح�ضد 20 ميد�لية كان منها 11 

ميد�لية ذهبية و7 ميد�ليات ف�ضية وبرونزيتني، 

يف  منتخبنا  فيها  �ضارك  �لتي  �الألعاب  وكانت 

�جللة   – �حلديدية  »�لكرة  هي  �مليد�ن  �ألعاب 

�مل�ضمار  بينما يف  �لرمح«   – �لطويل  �لوثب   –
�ضارك يف »200مرت – 400 مرت«، وكانت نتائج 

�أبطالنا على �لنحو �لتايل:

- امليداليات الذهبية:

* ���ض��م��ع��ي وث����ب ذه��ب��ي��ة »ع��ب��د �ل��رح��م��ن 

�لغامدي«.

* �ضمعي جلة ذهبية »حممد �الأ�ضمري«.

* �ضمعي قر�س ذهبية »عمار �ل�ضهري«.

* �ضمعي رمح ذهبية »عمار �ل�ضهري«.

* �ضمعي 200 مرت ذهبية »حمد �لعنزي«.

* �ضمعي 400 مرت ذهبية »حمد �لعنزي«.

* ب�ضري وثب ذهبية »عبد�لوهاب �ملزيدي«.

* ب�ضري �لرمح ذهبية »نايف �لعنزي«.

* ب�ضري �جللة ذهبية »نايف �لعنزي«.

* ب�ضري 200 مرت ذهبية »نايف �ل�ضمري«.

* ب�ضري 400 مرت ذهبية »نايف �ل�ضمري«.

- امليداليات الف�سية:

* �ضمعي وثب ف�ضية »معاذ �لثقفي«.

* �ضمعي رمح ف�ضية »ح�ضن �لثبيتي«.

* �ضمعي جلة ف�ضية »ح�ضن �لثبيتي«.

* �ضمعي 200مرت ف�ضية »معاذ �لثقفي«.

* �ضمعي قر�س ف�ضية »حممد �الأ�ضمري«.

* ب�ضري قر�س ف�ضية »�إبر�هيم �ملحيا«.

»ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ف�����ض��ي��ة  400مرت  ب�����ض��ري 

�لغامدي«.

- امليداليات الربونزية

* �ضمعي 400مرت »عبد�لرحمن �لغامدي«.

* ب�ضري جلة »�إبر�هيم �ملحيا«.

للبطولة  �لعام  �لرتتيب  جاء  �أخرى  جهة  من 

على �لنحو �لتايل:

- �ملركز �الأول جامعة �مللك �ضعود »مبجموع 

156 نقطة«.
عبد�لعزيز  �مللك  جامعة  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز   -

»مبجموع 131 نقطة«.

 50 �لثالث جامعة طيبة »مبجموع  �ملركز   -

نقطة«.

�الأب��ط��ال  تتويج  �لبطولة  نهاية  يف  مت  وق��د 

�لب�ضالوي  حممد  �لدكتور  للمدربني  باالإ�ضافة 

مدرب �ألعاب �مل�ضمار، و�لدكتور حممد �لقا�ضي 

�الإد�ري  �إىل  باالإ�ضافة  �مليد�ن،  �ألعاب  مدرب 

�الأ�ضتاذ حممد �لعبدي.

بالعالمة الكاملة

حقق منتخب �جلامعة لكرة �ل�ضلة فوز�ً مهماً وم�ضتحقاً حيث متكن 

جمعتهما  �لتي  �ملبار�ة  يف  جدة  جامعة  منتخب  �ضيفه  على  �لفوز  من 

�ملبار�ة  �ملنتخب يف هذه  ومثل  »�خليمة«.  �لريا�ضية  �ل�ضالة  يف  موؤخر�ً 

�ضعد رفاعي، ماكي، عبد�هلل  ن�ضار،  �لوهيبي، حممد  »�ضلطان  كل من 

�ل�ضويلم،  حممد  كيال،  مهند  �لعب�ضي،  نا�ضر  كيال،  حممد  �لوهيبي، 

�لكابنت  بقيادة  �مل�ضري«  وعبد�هلل  �ملطرف،  فو�ز  �مل�ضطفى،  م�ضطفى 

حممد هادي. بد�أ �ملدرب �ملبار�ة بالت�ضكيلة �الأ�ضا�ضية للمنتخب جتنباً 

الأي مفاجاآت من �ل�ضيف، و��ضتطاع �ل�ضيطرة على �لربع �الأول وو�ضح 

�لفارق �لفني �لكبر بني �ملنتخبني �لذي �نتهى بفارق كبر ومريح »+24 

كبر  و�إ�ضر�ك عدد  �الأ�ضا�ضني  ر�ح��ة  �مل��درب مبحاولة  ب��د�أ  بعدها   ،»7
 ،7  +  24 �الأول  �لربع  كاالتي:  �الأ�ضو�ط  نتائج  ووج��اءت  �لالعبني.  من 

�لربع �لثاين 15 + 12، �لربع �لثالث 14 + 12، �لربع �لر�بع 24 + 18، 

وبنتيجة �إجمالية »77 – 49«.

�ضمن بطولة اجلامعات ال�ضعودية

»السلة« يتفوق في مبارياته

كرة الهدف للمكفوفين 
يكتفي بالبرونزية

قدم الجامعة يتأهل 
لنهائي دوري الجامعات

�ضارك منتخب كرة �لهدف للمكفوفني م�ضاركة قوية بطولة �الحتاد 

�لريا�ضي للجامعات �ل�ضعودية �لتي ��ضت�ضافتها جامعة �مللك في�ضل 

باالأح�ضاء، خالل �لفرتة -11 14 ربيع �الأول، وو�ضل لن�ضف �لنهائي 

مع جامعة �مللك خالد، حيث تعادل �ملنتخبان يف �لوقت �الأ�ضلي بنتيجة 

5-5، وبعد �الحتكام لالأ�ضو�ط �الإ�ضافية جاء هدف ذهبي جلامعة 
بالربونزية  و�كتفى منتخبنا  للنهائي  �لو�ضول  �أنهى حلم  �مللك خالد 

�لبطولة  �لثالث و�لر�بع. �ضحبت قرعة  بعد مبار�ة حتديد �ملركزين 

�لطائف،  جامعة  خالد،  �مللك  جامعة  وه��ي:  جامعة   11 مب�ضاركة 

جامعة�مللك �ضعود، جامعة �أم �لقرى، جامعة �لق�ضيم، جامعة �لدمام، 

جامعة حائل، جامعة �مللك عبد�لعزيز، جامعة جاز�ن، جامعة طيبة، 

يف  �لثالث  �ملركز  على  منتخبنا  ح�ضل  وقد  في�ضل.  �مللك  وجامعة 

�مللك  جامعة  �الأول  �ملركز  كالتايل:  نتائجها  جاءت  و�لتي  �لبطولة 

خالد، �ملركز �لثاين جامعة �لق�ضيم، �ملركز �لثالث جامعة �مللك �ضعود

وقام رئي�س �الحتاد �لريا�ضي للجامعات �ل�ضعودية �لدكتور عبد�هلل 

�لبقمي و�الأمني �لعام لالحتاد�لدكتور �ضالح �ل�ضقا بتكرمي �لفائزين 

باملر�كز �الأول، و�ملدرب �لقدير ملنتخبنا �لكابنت حم�ضن �ل�ضرقاوي، 

باالإ�ضافة الإد�ري �ملنتخب �الأ�ضتاذ عبد�هلل �حللوة.

�لريا�ضية  لل�ضوؤون  �لعمادة  ووكيل  �لطالب  �ضوؤون  بح�ضور عميد 

��ضتطاع منتخب �جلامعة لكرة �لقدم �أن ي�ضرب موعد�ً لنهائي دوري 

منتخب جامعة  �ضيفه  على  موؤخر�ً  فوزه  بعد  �ل�ضعودية،  �جلامعات 

�جلامعة  ملعب  �أقيمت يف  �لتي  �ملبار�ة  1« يف   –  2« بنتيجة  تبوك 

رقم 1.

جدير بالذكر �أن �ملبار�ة �لنهائية �ضتكون �أمام منتخب جامعة حائل 

جامعة  منتخب  على  �لنهائي  ن�ضف  يف  ف��وزه  بعد  حائل  مدينة  يف 

جدة بنتيجة 2-0، و�ضيكون موعد �ملبار�ة يوم �الثنني 30 ربيع �الأول 

1439ه�.



املجتمعات  يف  ال��ع��ائ��ل��ة  ك��ان��ت 

تعالج  التي  امل�ؤ�س�سة  هي  القدمية 

اأغلب  والإ���س��اب��ات يف  الأم��را���ض 

الأحيان، كما اأن عدداً من م�ساهري 

يف  ب��رزوا  قد  وامل�ؤ�س�سات  الأطباء 

غري  ال��ق��دمي��ة،  املجتمعات  بع�ض 

على فئات  املعاجلة ظلت وقفاً  اأن 

ي�ستخدم�ن  الذين  املمار�سني  من 

م��زي��ج��اً م���ن ال��ع��اج��ات امل��دن��ي��ة 

والدينية وال�سحرية.

وق����د اأح������دث ظ���ه����ر ال���دول���ة 

احلديثة وانت�سار الت�سنيع تغيريات 

جذرية على هذا ال��سع؛ مما اأدى 

اإىل تغيري امل�اقف والت�جهات اإزاء 

الدولة،  تلك  اإطار  يقطن�ن يف  من 

حيث اإنهم مل يع�دوا جمرد مقيمني 

اأ�سبح�ا  ب��ل  الأر�����ض،  تلك  على 

�سلطة  بحكم  ي�ستظل�ن  �سكاناً 

تهتم  اأن  فيها  ي��ف��ر���ض  م��رك��زي��ة 

تنظر  ال�سلطة  وغ��دت  ب��اأم���ره��م، 

اإىل هذا التجمع الب�سري باعتباره 

وتنظيمه  مراقبته  ينبغي  م����رداً 

م��ن اأج��ل تعظيم ال���روة وال��ق��درة 

ال���ط��ن��ي��ة، وب����داأت ال��دول��ة تبدي 

�ُسكانها  ب�سحة  متزايداً  اهتماماً 

يف  ي���ؤث��ر  ال�سحي  م�ست�اهم  لأن 

ازده��اره  وم�ست�ى  البلد  اإنتاجية 

وقدراته الدفاعية ومعدلت من�ه.

الدولة  يف  امل�ست�سفيات  ومتثل 

املنا�سبة  الطبيعية  البيئة  احلديثة 

املعاجلة  وهي  الأم��را���ض،  ملعاجلة 

ع��دة  ت�����س��اف��ر  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي 

عنا�سر من بينها التقنية واملعاجلة 

ت�سل  ومل  واجل���راح���ة،  ب���الأدوي���ة 

ما  اإىل  احل��دي��ث��ة  امل�ست�سفيات 

و�سلت اإليه اإل من خال تط�رات 

ت���ع����د ج����ذوره����ا اإىل  ت��اري��خ��ي��ة 

ج�سدت  التي  القدمية  احل�سارات 

حماولت الإن�سان امل�ستمرة لت�فري 

اأم���اك���ن ل��ع��اج امل��ر���س��ى واإن���ق���اذ 

امل�سابني.

اهتم  ال�����س��ع���دي  املجتمع  ويف 

ت�فري  ب�سمان  ال�سحي  ال��ن��ظ��ام 

الرعاية ال�سحية ال�ساملة واملتكاملة 

والتاأهيلية  والعاجية  ال�قائية 

املجتمع.  اأف��راد  لكافة  والتعزيزية 

كما اأن اخلدمات العاجية حظيت 

القطاع  يف  ���س���اًء  كبري  باهتمام 

وي��ب��دو  اخل���ا����ض،  اأو  احل��ك���م��ي 

الثان�ية  امل�ست�سفيات  يف  ذل���ك 

على  وال���ع���م���ل  وال��ت��خ�����س�����س��ي��ة، 

معها  لريتفع  وكيفاً،  كماً  تط�يرها 

م�ست�ى اخلدمات العاجية.

وال���ه���دف م���ن ه���ذا اله��ت��م��ام 

من  امل�اطن  احتياجات  تلبية  ه� 

اأرج��اء  كافة  يف  ال�سحية  الرعاية 

وذلك  الأط��راف،  املرامية  اململكة 

الرعاية  م��راك��ز  ن�سر  خ��ال  م��ن 

ال�����س��ح��ي��ة و����س���ط ال��ت��ج��م��ع��ات 

ال�����س��ك��ان��ي��ة ال��ك��ث��رية وامل��ت��ن��اث��رة، 

ل��ت��ق��دمي اخل����دم����ات ال��ع��اج��ي��ة 

ون�سر  امل�اطنني،  جلميع  ال�ساملة 

امل�ست�سفيات التخ�س�سية يف جميع 

لت�فر  ال�سحي«  »احل��زام  املناطق 

على امل�اطنني عناء ال�سفر ملراجعة 

املدن  يف  احلك�مية  امل�ست�سفيات 

الرئي�سية.

وب���ال���رغ���م م���ن ت��ل��ك اجل��ه���د، 

م�سكلة  ال�����س��ح��ة  وزارة  ت���اج��ه 

زي�������ادة ال���ط���ل���ب ع���ل���ى خ���دم���ات 

مطرد  ب�سكل  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

لعدة  وذلك  اململكة،  مناطق  بكافة 

واجتماعية  دمي�غرافية  ع���ام��ل 

واقت�سادية وجغرافية، ومن اأبرزها 

زي����ادة ح��ج��م ال�����س��ك��ان مب��ع��دلت 

ال��ت��ق��دي��رات  ت�����س��ري  اإذ  م��رت��ف��ع��ة، 

حتى  اأنه  اإىل  لل�سكان  الإح�سائية 

 »2024« 1445/1444ه�  ع��ام 

�ست�ستمر الزيادة ال�سكانية باململكة 

ب�سبب  وذل��ك  مرتفع،  من�  مبعدل 

ارتفاع معدل اخل�س�بة، وانخفا�ض 

تتطلب  و�س�ف  ال�فيات،  معدلت 

هذه الزيادة متطلبات اإ�سافية من 

مرافق وق�ى ب�سرية �سحية تت�اءم 

ومبا  ال�سكانية،  الحتياجات  مع 

ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى م��ع��دلت اخل��دم��ة 

ال�سحية.

من  ال�سكان  عدد  ن�سبة  اأن  كما 

الذين تزيد اأعمارهم عن 60 �سنة 

ال�سكان  عدد  اإجمايل  يف  �سرتفع 

1441/1440ه�  ع���ام  ب��ح��ل���ل 

العمر  م��ت������س��ط  واأن   ،»2020«

املت�قع قد يرتفع من 71،9 اإىل 77 

�سنة بنهاية املدة نف�سها، وللحديث 

واإىل  ت��ع��اىل،  اهلل  ���س��اء  اإن  بقية 

اللقاء.

د. علي بن اأحمد ال�سامل

املدينة الطبية اجلامعية

alisalem@ksu.edu.sa
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يف  ياأتي  وا�سحة،  اأ�س�ض  احلياة  يف  للنجاح 

مقدمتها تق�ى اهلل والعتماد عليه، ثم العتماد 

على الذات وعدم التكال على الغري.

اأم��ر  ال���ذات  على  العتماد  اأن  امل���ؤك��د  وم��ن 

ت�سارك فيه جهات عدة مثل الأ�سرة، وامل�ؤ�س�سات 

التعليمية، اإ�سافة اإىل الأ�سدقاء، اإل اأن ا�ستعداد 

على  العتماد  يف  اإرادت��ه  وق���ة  نف�سه  الإن�سان 

ذاته يعترب من اأهم الع�امل امل�ؤدية لذلك.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن العتماد على الذات 

ل يعني اأبداً البتعاد عن اجلماعة والعمل معها 

لديه  من  ب��اأن  التاأكيد  ميكن  بل  فريق،  �سمن 

الأكر  يعترب  الذات  القدرة على العتماد على 

جناحاً يف العمل �سمن فرق العمل بل واإدارتها.

وفيما يلي بع�ض الإر�سادات يف العتماد على 

الذات.

لنف�سه  امل����رء  اح����رام  ال�����ذات:  اح����رام   •
ويك�سبه  ذاته،  على  العتماد  على  قدرته  يعني 

املزيد من ال�سع�ر مبكانته، وقدرته على الفعل 

وامل�ساهمة بالأم�ر بايجابية.

• ق�ة الإرادة: من املنا�سب اأن يعد املرء نف�سه 
لتخاذ الت�جهات املائمة يف حياته مع الت�سميم 

على ال�سري بها بخط�ات واثقة.

• التفاوؤل: متكن النظرة املتفائلة �ساحبها من 
للنتيجة  ال��س�ل  ومن  بايجابية  لاأم�ر  النظر 

التي يرج�ها »تفاءل�ا باخلري جتدوه«.

يف  امل�ساعدة  الع�امل  من  اإنها  ال�سعادة:   •
نف�سك  على  تبخل  فا  ال��ذات،  على  العتماد 

اهلل  تق�ى  مظلة  حت��ت  �سعيداً  يجعلك  فيما 

والعمل بهدي نبيه الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم.

لتحقيقها:  والتخطيط  الأه���داف  حتديد   •
يعترب ذلك من الأم�ر الهامة يف جناح الإن�سان 

الثقة  م��ن  للمزيد  وك�سبه  ملقا�سده،  وبل�غه 

بالنف�ض والعتماد على الذات. 

املبادرة �ساحبها  والإق��دام: متكن  املبادرة   •
الأم�����ر م��س�ع  ال��ف��ع��ال��ة يف  امل�����س��اه��م��ة  م��ن 

متزايد  اكت�ساب  من  الإق��دام  وميكنه  اهتمامه، 

املرء  �سطب  باأن  التاأكيد  بالنف�ض، وميكن  للثقة 

وا�ستبدالها  قام��سه  من  اأ�ستطيع«  »ل  للكلمة 

بالعبارة »ميكنني عمله باإذن اهلل« يك�سبه املزيد 

من العتماد على الذات والنجاح يف حياته.

• حل امل�سكات: يكت�سب املرء تدريجياً املهارة 
التي  للم�سكات  الناجحة  احلل�ل  اإي��ج��اد  يف 

تعر�سه، واإن اأخذه للعرب من املا�سي �سيك�سبه 

ال�سائبة،  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  ج��ي��دة يف  م��ه��ارة 

والعتماد على الذات ب�سكل م�سطرد.

الإنتاجية والإتقان: عندما يتمكن املرء من   •
و�سمن  اأعمال  من  به  يناط  ملا  املتقن  الجن��از 

ال�قت املخ�س�ض لذلك، فاإن ذلك مينحه ال�سع�ر 

بالر�سى، وميكنه من ال�سعي للتميز، وتب�وؤ مكانة 

لئقة بني اأقرانه؛ مما يك�سبه املزيد من العتماد 

على الذات.

قدرتك  احلياتية:  امل�اقف  على  ال�سيطرة   •
على ال�سيطرة على امل�اقف احلياتية والتعاطي 

على  العتماد  من  املزيد  بحكمة متنحك  معها 

اأوت��ي خرياً  ال��ذات }»وم��ن يُ���ؤت احلكمة فقد 

كثرياً« – اآية كرمية{.

• م�ساعدة الآخرين: اإن م�ساعدتك لاآخرين 
تعني حبك للخري لهم وم�ساعدتهم لنيله، وهذا 

ومينحك  ذل��ك،  على  ال��ق��درة  اأن��ك متلك  يعني 

املزيد من العتماد على الذات. 

جتنب مع�قات العتماد على الذات، مثل   •
الدونية  النظرة  ب��اهلل،  احلقيقية  الثقة  ع��دم 

والقلق،  اخل�ف  الإهمال،  الذاتية،  لاإمكانيات 

الآخ��ري��ن،  على  الائمة  اإل��ق��اء  الأم����ر،  ته�يل 

م�ساحبة املثبطني. 

عمادة تط�ير املهارات

إرشادات في االعتماد على الذات

السياسة الصحية والمجتمع

 إرشادات أكاديمية

مهما كرت ال�اجبات واملتطلبات

ومهما كنت من�سغًا اأو جمتهداً

اأو ت�سعى لتحقيق الإجنازات 

ل ت��ن�����ض ن�����س��ي��ب��ك م����ن ال���راح���ة 

وال�ستجمام 

لتغيري الأج�اء وجتديد الن�ساط

عبدالرحمن العبيد

العلوم

هاتف بالستيكي بديل لمعالجة 
إدمان الهواتف الذكية

يف  الأم��ر  يبدو  الذكية،  اله�اتف  ب��دون  احلياة  تتخيل  اأن  مُيكن  هل 

منتهى ال�سع�بة نظًرا لأهميتها الكبرية التي اقرنت بكل �سيء تقريًبا، 

ذكية  بتطبيقات  مرتبط  الي�مية  الأم���ر  من  الكثري  تاأدية  اأ�سبح  فقد 

مت�سلة باله�اتف، ما يجعل التخلي عنها اأ�سبه بامل�ستحيل!

اله�اتف  اإدم��ان  فاإن  �سلبي،  جانب  تكن�ل�جي  تط�ر  لكل  اإنه  وحيث 

اإدمان  الذكية اأ�سبح من م�ساكل الع�سر احلديث، ول يقل خط�رة عن 

التدخني! من هنا، كانت احلاجة ما�سة لإيجاد حل لهذا الن�ع اجلديد 

من الإدمان الذي يُ�سيب جميع الأعمار من الإناث والذك�ر!

ر خارج ال�سندوق، وجاء بابتكار من  امل�سمم »كليمن�ض �سيلينجر« فكَّ

ابتكر  اإدمان ه�اتفهم، فقد  التخل�ض من  النا�ض على  ي�ساعد  اأن  �ساأنه 

»�سيلينجر« هاتف با�ستيكي م�سن�ع من البا�ستيك الثقيل ذي اجل�دة 

العالية، ويحت�ي على جمم�عة اخلرزات احلجرية التي مُيكن حتريكها 

بالإ�سبع ملحاكاة طريقة مل�ض �سا�سة الهاتف.

الذكية  اله�اتف  مدمني  »اإن  وق��ال:  الهاتف،  فكرة  امل�سمم  و�سرح 

ي�سعرون برغبة يف التحقق من اأجهزتهم با�ستمرار حتى ول� مل ي�سدر 

ت�فري طريقة  األهمه يف  الأم��ر  ذل��ك«، وهذا  يدل على  اأي �س�ت  عنها 

للقيام بنف�ض احلركات.

الكثري ممن ا�ستعان�ا بهذه املحاكاة للتغلب على اإدمان ه�اتفهم، �سبَّه�ا 

التخل�ض  التدخني على  امل�ستعملة يف م�ساعدة مدمن  بالع�سا  الطريقة 

البا�ستيكي،  بالهاتف  ال�سخ�ض  مُي�سك  حيث  ال�سارة!  الآفة  هذه  من 

عند  الذكي  الهاتف  �سا�سة  على  امل�سح  طريقة  بنف�ض  خرزاته  ويُحرك 

ا�ستعماله.

الهاتف البا�ستيكي يُعترب ثاين ابتكار من املُ�سمم »كليمن�ض �سيلينجر« 

املُطفاأ،  امل�سباح  الأول،  فم�سروعه  اله�اتف،  اإدمان  مكافحة  �سبيل  يف 

عبارة عن م�سباح طاولة »اأباج�رة« ُمرفق بدرج ل��سع الأجهزة الل�حية 

من ه�اتف اأو اأجهزة اآيباد، ثم الإغاق عليه.

غرائب حول العالم

 رؤية اجتماعية



متابعة: �شلطان ال�شويرخ

اإىل  بها  املنوطة  لر�شالتها  وفقًا  العلوم  كلية  تتطلع 

امل�شتمر يف كافة املجاالت  التميز  اأعلى درج��ات  حتقيق 

وال��درا���ش��ات  التعليم اجل��ام��ع��ي  ���ش��ي��اق  ال��ع��اق��ة يف  ذات 

العليا والبحوث، رغبة يف خمرجات عالية اجلودة.

 وم��ن ه��ذا اإحل���اق نخبة م��ن  طابها املتميزين من 

اجلن�شني يف دورات تدريبية متخ�ش�شة اأقيمت يف ت�شعة 

اجلامعات  من  بعدد  املتخ�ش�شة  املختربات  اأف�شل  من 

عميد  اإ����ش���راف  حت��ت  ال�شيفي  الف�شل  اأث��ن��اء  ال��ع��امل��ي��ة 

اأع�شاء  من  ال��داغ��ري وجمموعة  نا�شر  الدكتور  الكلية 

وع�شوات هيئة التدري�س يف الكلية.

تعزيز املهارات

ال�صيفي  الف�صل  فخالل 

برنامج  تطبيق  مت  املن�صرم 

لثمانية  اخلارجي  التدريب 

وث��الث��ن ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة يف 

م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س من 

خم��ت��ل��ف اأق�������ص���ام ال��ك��ل��ي��ة، 

ويعترب ذلك خطوة كبرية يف م�صرية الطالب التعليمية 

حالياً واملهنية م�صتقباًل. 

وقد ركز التدريب ب�صكل خا�س على حت�صن وتنمية 

حتقيقاً  الطالب،  واجتاهات  ومهارات  قدرات  وتطوير 

للتعليم،  النوعي  بامل�صتوى  واالرتقاء  اجل��ودة  ملتطلبات 

امل��واءم��ة  يحقق  مب��ا  التعليم  خم��رج��ات  م�صتوى  ورف��ع 

وتعزيز  املجتمع،  واحتياجات  التنمية  متطلبات  م��ع 

ال�صراكات املحلية والدولية. لذا �صعت اإدارة كلية العلوم 

اإىل اإحلاق نخبة من طالبها املتميزين لتعزيز مهاراتهم 

التعليمية واالإدراكية واالعتماد على الذات ورفع م�صتوى 

طالبها التعليمي مع زيادة الكفاءة واالنخراط مع البيئة 

بتقييم  الكلية  قامت  وقد  العاملية.  للجامعات  التعليمية 

وامل�صرفن  املتدربن  للطلبة  ال�صيفي  التدريب  جتربة 

كتيباً  واأ�صدرت  2017م/1438ه�  �صيف  اأثناء  وذلك 

بهذا ال�صاأن، و�صتقيم احتفالية يتم فيها عر�س التجربة 

لدعم االإيجابيات وتاليف ال�صلبيات.

وقد عرب عدد من الطالب والطالبات امل�صاركن يف 

التدريب عن مدى �صعادتهم بتلك التجربة وا�صتفادتهم، 

اأن لتلك الدورات االأثر امللمو�س يف تطوير  اأكدوا  حيث 

معارفهم ومهاراتهم.

اأقوى املقررات

فيقول الطالب حمد ال�صغاثرة والطالبة رغد العنزي 

التدريبية  املهارات  من  العديد  وزمالئهما  تلقيا  اأنهما 

وممار�صة  التقنية  املعامل  يف  العلمية  االأج��ه��زة  على 

التحدث باللغة االإجنليزية طوال فرتة التدريب، موؤكدين 

ما  واأن  املقررات  اأقوى  من  تعترب  تدريبهم  مقررات  اأن 

وقدما  لهما،  مهمة  اإ�صافة  يعد  ال���دورة  بتلك  تعلماه 

�صكرهما لعمادة الكلية على الدعم واالهتمام.

الطالب  على  امل�صرفن  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  اأما 

لهم  فكانت  املنعقدة  التدريبية  ال��دورات  والطالبات يف 

اآراء وانطباعات عن هذه التجربة، فقد اأو�صحت د. منى 

الوهيبي امل�صرفة على عدد من املتدربات لدى خمتربات 

ال�صحية  للرعاية  جنوكت�صي«  ك��ارل��وا  »دون  موؤ�ص�صة 

النهائي  التقرير  يف  »اإيطاليا«  ميالن  جلامعة  التابعة 

للربنامج التدريبي اإيجابيات و�صلبيات الدورة التدريبية، 

كما اأوردت بع�س املقرتحات الإجناح هذه التجربة، حيث 

االأحياء املجهرية ب�صورة  التدريبي علم  تناول الربنامج 

اخللوي  اجلزيئي  ال��وارث��ة  علم  يف  وخ�صو�ًصا  عامة، 

والتدفق  اجلزيئي  الفريو�صات  وعلم  اجلزيئية  واملناعة 

اخللوي.

اكت�شاب املهارات

 واأ�صافت د.الوهيبي اأن التدريب اخلارجي فتح جماالً 

البحثية  للمهارات  وتطوير  جديدة  ثقافة  على  للتعرف 

والتقنية احلديثة للطالبات يف جمال التخ�ص�س، كذلك 

مهارات  واكت�صاب  اخلارجية  العمل  بيئة  على  التعرف 

جديدة يف اأ�صلوب التعامل وممار�صة اللغة. وقد اأ�صارت 

اإىل املعارف التي ح�صلت عليها الطالبات والتي تت�صمن 

التدرب  اأبحاث جديدة وتبادل اخلربات،  االطالع على 

العملي على بع�س التقنيات وممار�صة الفحو�صات داخل 

املخترب.

تطوير مهارات التوا�شل

 كما اأ�صادت د. منى بكفاءة 

الطالبات يف اعتمادهن على 

الرحلة  فرتة  ط��وال  اأنف�صهن 

وقدرتهن على تطوير مهارات 

التوا�صل مع اخلرباء االآخرين 

من نف�س التخ�ص�س.

 كذلك اأ�صرف الدكتور بدر 

القحطاين على دورة تدريبية بعنوان »التهيئة للدرا�صات 

العليا« لطالب وطالبات برامج الريا�صيات، الريا�صيات 

اأقيمت بجامعة �صالفورد  االأكتوارية واملالية واالإح�صاء، 

مبدينة مان�ص�صرت باململكة املتحدة ملدة ثالثة اأ�صابيع.

اإىل تدريب الطالب والطالبات على  الدورة  وتهدف 

اإع��داد  واأ�صاليب  والعر�س  الكتابة  م��ه��ارات  خمتلف 

التقنيات  اأح��دث  ا�صتخدام  وعلى  البحثية  املقرتحات 

املتاحة املخ�ص�صة لهذا الغر�س.

جناح باهر

الهادفة  التعلم  خمرجات  اإىل  د.القحطاين  واأ�صار 

والطالبات  الطالب  اكت�صبها  التي  املتنوعة  واملهارات 

امل�صاركون يف هذه الدورة، حيث ذكر منها حتليل امل�صائل 

امل�صتجدة يف الريا�صيات واالإح�صاء والعلوم االأكتوارية، 

مهارات الربجمة واملحاكاة، ال�صياغة البيانية للبيانات، 

تطوير مهارات الطالب والطالبات يف اللغة االإجنليزية، 

و�صفوياً  كتابياً  البحثية  واالأوراق  املقرتحات  عر�س 

والتعرف على مفهوم اجلودة يف البحث العلمي.

االأكادميي  واملناخ  االأخ��وي  باجلو  بدر  د.  اأ�صاد  كما 

ال��دورة  ه��ذه  فعاليات  خمتلف  ���ص��ادا  اللذين  املتميز 

نالت  الذي حققته، ال �صيما وقد  الباهر  بالنجاح  ونوه 

وامل�صرفن  الطالب  ر�صا  للدورة  املتعددة  املخرجات 

والقائمن على التدريب، 

اأن تفتح مثل هذه  وياأمل 

التعاون  قنوات  ال��دورات 

م���ع ج���ام���ع���ات م��ت��م��ي��زة 

ت�صاهم يف تاأ�صي�س �صراكة 

معرفية ا�صرتاتيجية. 

ا�شت�شعار عن بعد

ومن جانب اآخر اأو�صح الدكتور طالل احلربي امل�صرف 

الق�صم  اأن  واجليوفيزياء  ق�صم اجليولوجيا  على طالب 

اأ�صرك ثالثة طالب بالدورة التدريبية ال�صيفية املُكثفة 

بعنوان »تطبيقات اال�صت�صعار عن بعد ونظم املعلومات 

واملقامة مبعمل علوم  والبيئة«،  املكانية يف اجليولوجيا 

االأر�س واال�صت�صعار عن بعد بجامعة وي�صرتن ميت�صجان 

بالواليات املتحدة االأمريكية. 

وقد متكن الطالب من التدريب على برامج الكمبيوتر 

املتخ�ص�صة يف هذا املجال وتطبيقاتها يف علم االأر�س من 

بجامعة  املوجودة  احلديثة  التجهيزات  ا�صتخدام  خالل 

وي�صرتن ميت�صجان والربنامج التدريبي الذي مت ت�صميمه 

وال��ذي  املتخ�ص�صن  العلماء  م��ن  جمموعة  بوا�صطة 

التطبيقات  ا�صتخدام  املتدربن على  اإىل تدريب  يهدف 

املتقدمة لتكنولوجيا اال�صت�صعار عن بعد و�صور االأقمار 

املكانية  املعلومات  نظم  تكنولوجيا  وكذلك  ال�صناعية، 

البيئية  التطبيقات  على  الرتكيز  م��ع  االأر����س  لعلوم 

كذلك  التدريبي  الربنامج  وت�صمن  والهيدروجيولوجية. 

ا�صتخدام طرق التحليل املكاين لتنظيم ور�صد البيانات 

العديد  على  التدريب  مت  حيث  املختلفة،  اجليولوجية 

من املهارات با�صتخدام هذه التقنيات احلديثة يف عدد 

كبري من املناطق حول العامل ذات طبيعة بيئية متنوعة. 

نهاية  يف  امل�صاركون  ح�صل  وقد 

جامعة  من  �صهادة  على  ال��دورة 

الجتيازهم  ميت�صجان  وي�صرتن 

متطلبات ا�صتكمال الدورة.

بني اإجنلرتا واأملانيا

من  طالبات  ت��دري��ب  مت  كما 

بلندن  كولدج«  »كينج  بجامعة  احليوية  الكيمياء  ق�صم 

تدربن  حيث  الغامدي،  اأم��اين  الدكتورة  اإ�صراف  حتت 

عنها  والك�صف  الربوتينات  تركيز  قيا�س  تقنيات  على 

وف�صلها بتقنيات الهجرة الكهربية وا�صتخدام االأج�صام 

االأن�صجة  قطاعات  يف  الربوتينات  لدرا�صة  املناعية 

التي  املتخ�ص�صة  امل�صح  باأجهزة  وت�صويرها  احليوانية 

وا�صتخدام  العينات  من  املنبعثة  ال�صوء  اأطياف  تقي�س 

برامج احلو�صبة لتحليل نتائج ال�صور والبيانات وكذلك 

الربامج االإح�صائية لدرا�صة نتائج البحوث.

 واأ�صرف الدكتور ماجد العقيل رئي�س ق�صم الكيمياء 

احليوية على جمموعة اأخرى قامت بالتدريب يف جامعة 

اجلينات  ا�صتن�صاخ  تقنيات  على  هامبتون«  »���ص��اوث 

لعمل  العينات  جتميع  وكيفية  اجليني  التعبري  ودرا�صة 

حيوانية  مناذج  ا�صتخدام  وكذلك  اأولية،  خلوية  مزرعة 

املحا�صرات  اإع��داد  على  والتدرب  الوراثية  للدرا�صات 

وكيفية عر�س النتائج بطريقة علمية �صليمة.

واأخرياً مت تدريب طالبات من ق�صم الفيزياء مبعهد 

فاطمة  الدكتورة  اأ�صرفت  كما  باأملانيا،  بالنك  ماك�س 

يف  الكيمياء  ق�صم  ط��ال��ب��ات  ت��دري��ب  على  االأ���ص��م��ري 

لت�صنيع  املعملية  الطرق  باإيطاليا على  جامعة فلوران�س 

اأجهزة  وتقنيات  ال�صيدالنية  املركبات  م�صتقات  بع�س 

بتقنية  ال��ربوت��ي��ن��ات  وتنقية  ال�صوئي  الطيف  قيا�س 

كروماتوجرافيا ال�صائلة عالية الكفاءة وت�صميم مثبطات 

االإنزميات واملواد النانونية.

اإحلاق  على  حتر�س  الكلية  عمادة  ف��اإن  اخلتام  ويف 

�صواء  تدريبية متنوعة  املتميزين من طالبها يف دورات 

يف  نوعية  اإ�صافة  ي�صمن  مبا  خارجها  اأو  الكلية  داخل 

ال�صجل املهاري للطالب ي�صمل قدراً كبرياً من اخلربات 

والتعلم والتدريب، كما تتيح لهم فر�صة االحتكاك ب�صوق 

العمل واأحدث التقنيات يف اخلارج من خالل االختالط 

املبا�صر مع م�صادر التعلم �صواء الب�صرية اأو التقنية مما 

ي�صمن اإ�صافة اإيجابية خلربات الطالب الفعلية، وبذلك 

املدربة  الكفاءات  العديد من  العمل  ل�صوق  الكلية  تقدم 

مل�صتقبل  اململكة  طموحات  م��ع  تتما�صى  جيد  ب�صكل 

على  يعتمد  وط��ن  بناء  يف  م�صاهمة  ولتكون  م��زده��ر 

املعرفة تنفيذاً لروؤية 2030 الطموحة.

طلبة العلوم ينهون تدريبهم بالخارج
�شمل 38 طالبًا وطالبة..

ركز التدريب على تحسين 
قدرات ومهارات الطالب 

األكاديمية

الدورة التدريبية تكون كفاءات 
تتماشى مع طموحات المملكة 

المستقبلية
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 اأث����ن����ى امل�����درب�����ون ع���ل���ى ال��ط��ال��ب��ات 

وخ����ل����ف����ي����ت����ه����ن ال����ع����ل����م����ي����ة و�����ش����رع����ة 

حت�����ش��ي��ل��ه��ن، ك��م��ا مت���ي���زت ال��ط��ال��ب��ات 

التاأقلم وامل�شاركات واملناق�شات  ب�شرعة 

الفعالة ب�شكل مثري الإعجاب احل�شور 

واأب��������دت ال���ط���ال���ب���ات ���ش��ك��ره��ن ل��ل��ك��ل��ي��ة 

موؤكدات  التدريبي،  للربنامج  ودعمها 

م��ه��ارات��ه��ن  اأ���ش��ق��ل  ق���د  تعلمنه  م���ا  اأن 

التقنية، باالإ�شافة اإىل ما تعلمنه من 

م��ه��ارة ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��درب��ني وال��ق��درة 

على  واالعتماد  العمل اجلماعي  على 

النف�س والتحدث باللغة االإجنليزية.

وت����درب ع���دد م��ن ال��ط��اب مبخترب 

اأثينا  بجامعة  احليوية  التكنولوجيا 

ع���ل���ى ت���ق���ن���ي���ات ال���ه���ن���د����ش���ة ال����وراث����ي����ة 

وال��ت��ع��ب��ري اجل��ي��ن��ي واإن���ت���اج االإن���زمي���ات 

ودرا����ش���ة خ�����ش��ائ�����ش��ه��ا، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 

واملعلومات  احلو�شبة  برامج  ا�شتخدام 

وت��وق��ع  االأدوي������ة  ت�شميم  احل��ي��وي��ة يف 

خ�����ش��ائ�����ش��ه��ا ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة. وق����د ع��ربرَّ 

ال����ط����اب ع����ن ����ش���ع���ادت���ه���م ب��امل��ح��ت��وى 

العلمي للربنامج التدريبي والتنظيم 

املعدة من  التدريبية  اجليد واحلقيبة 

ق��ب��ل اجل��ه��ة امل���درب���ة، ك��م��ا اأث���ن���وا على 

املكت�شبة  وامل��ه��ارات  وامل��ع��ارف  التقنيات 

التوا�شل  مهارات  مثل  التدريب  اأثناء 

وكتابة التقارير العلمية.

تميز في التدريب
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المؤهالت المشتركة

د. فهد بن عبداهلل الطياش

الطالب  اإك�ساب  على  اجلامعة  يف  العلمية  التخ�س�سات  حتر�ص 

هاج�ص  هناك  يظل  ولكن  ومدرو�سة,  متوازنة  خطط  عرب  املعارف 

اكت�ساب املهارات يف �سوء امل�ستجدات امليدانية, ولذا تغلبت الأق�سام 

مرحلة  يف  التطبيقات  منها  ط��رق,  بعدة  اجلانب  ه��ذا  على  العلمية 

التهيئة وبع�ص املقررات, وهناك �سنة المتياز وف�سل التدريب التعاوين 

والتدريب على راأ�ص العمل وغريها. 

ومع هذا فهناك حاجة اإىل تاأ�سي�ص �سراكات ميدانية واإيجاد دبلومات 

متخ�س�سة تعطي طالب اجلامعة ق�سب ال�سبق يف �سوق العمل.

 وُعقد الأ�سبوع املا�سي لقاء ت�ساركي لالإطار الوطني للموؤهالت من 

اأجل تكامل الأدوار وامل�سوؤوليات, وكانت اجلامعة حا�سرة حيث مثلها 

م�ساعد  الدكتور  واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة  وكيل  م�ساعد  اللقاء  يف 

اخلليف الذي طرح روؤية اجلامعة يف بناء هذه ال�سراكات, وقد اأ�سار 

اأهمية  اإىل  ال�سبتي  خالد  الدكتور  التعليم  تقومي  هيئة  رئي�ص  معايل 

تلبي الحتياج من خالل اجلامعات  بناء موؤهالت وطنية  ال�سراكة يف 

وبقية موؤ�س�سات التعليم, كما دعا رئي�ص املركز الوطني للقيا�ص الدكتور 

بني  امل�سرتكة  الدبلومات  فكرة  تبني  اإىل  �سعود  اآل  امل�ساري  في�سل 

املجالت,  كافة  يف  الكربى  الوطنية  وال�سركات  العلمية  التخ�س�سات 

وهذا  احلديثة,  الت�سال  وتقنيات  املتجددة  الطاقة  وخا�سة جمالت 

يعني اأننا يف �سباق علمي لبناء املوؤهالت امل�سرتكة, و نحر�ص يف »ر�سالة 

اإبراز دور الأق�سام العلمية يف بناء تلك املوؤهالت مثل  اجلامعة« على 

اأكادميية »�سي�سكو«.

نحن  قريباً؟  »الر�سالة«  �سفحات  على  التميز  ه��ذا  نلم�ص  فهل 

والطالب نتطلع اإىل ذلك وبالنتظار. 

االستثمار الدولي باللغات والترجمة

�سارك عدد من طالب كلية اللغات والرتجمة كمتطوعني يف منتدى 

املوؤمترات  ق�سر  موؤخًرا يف  اأقيم  الدويل الذي  م�ستقبل ال�ستثمار 

بالريا�ص.

برامج  من  طالبها  اأميز  من  ع�سرة  املنتدى  هذا  يف  الكلية  مثل   

 - اإجنليزي   - رو�سي   - بالكلية »فار�سي  املختلفة  والرتجمة  اللغات 

فرن�سي- تركي -ياباين -اإ�سباين«, وقد �ساهم هذا الفريق يف تنظيم 

ال�سيوف  بتلك اللغات, وقد اأبدى  يتحدثون  الذين  واإر�ساد املدعوين 

اإعجابهم ال�سديد بوجود ناطقني بلغاتهم.
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دخول �شعف النخل على �شالمل امل�شاة بني »العلوم والآداب«

البحث في قواعد البيانات التابعة 
لموقع ISI.. اليوم

ينظم مركز البحوث بكلية الرتبية بالتعاون مع عمادة �سوؤون املكتبات  

الثالثة  النقا�ص  حلقة  �ص   11:30 اىل   10 ال�ساعة  من  اليوم  باجلامعة 

»كيفية البحث يف قواعد البيانات« التابعة ملوقع ISI, حيث �سيتم يف هذه 

الور�سة تو�سيح كيفية حتديد املجالت امل�سنفة �سمن موقع ISI, وترتيب 

املجلة يف جمال التخ�س�ص, وبع�ص العتبارات الأخرى ذات العالقة بهذا 

النوع من املجالت. �سرح مدير مركز البحوث بكلية الرتبية الدكتور تركي 

القريني على اأهمية امل�ساركة يف هذه احللقة لدعم الن�سر العلمي لأع�ساء 

هيئة التدري�ص وطالب الدرا�سات العليا  بالكلية يف جمالت عاملية متميزة, 

كما بني اأنه �سيتم تقدمي �سهادات للح�سور يف هذه احللقة.  

»الهندسة« تنظم طرق إطفاء الحريق

كتب: را�سد العمار

املهنية  ال�سالمة  جلنة  نظمت 

اإدارة  مع  بالتعاون  الهند�سة  بكلية 

ال�سالمة  واإدارة  باجلامعة  املخاطر 

املا�سي  الثالثاء  اجلامعي  والأم���ن 

كيفية  ع���ن  ن��ظ��ري��ة  ع��م��ل  ور����س���ة 

وطرق  اخلطر  وقوع  عند  الت�سرف 

اإط���ف���اء احل��ري��ق ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور 

املخاطر  اإدارة  مدير  العنزي  نا�سر 

تدريب  مبا�سرة  اأعقبها  باجلامعة 

اأنواع   ا�ستخدام خمتلف  عملي على 

حقيقي  حريق  لإط��ف��اء  الطفايات 

حتت اإ�سراف اإدارة ال�سالمة والأمن 

اجلامعي, وذلك يف ال�ساحة الرتابية 

الواقعة بني كليتي الهند�سة والعلوم 

من جهة اجلنوب.  

من�سوبي  من  العديد  ح�سر  وقد 

التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  الكلية 

وال��ب��اح��ث��ني وال��ف��ن��ي��ني وامل��وظ��ف��ني 

املهمة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  وال���ط���الب 

على  ال��ق��درة  لديهم  اأ�سبحت  وق��د 

الت�سرف عند حدوث طارئ حقيقي 

ل قدر اهلل.

يذكر اأنه مت توزيع مطوية للفعالية 

ور���س��ائ��ل  ن�سية  ر���س��ائ��ل  واإر����س���ال 

جلميع  بالفعالية  اإلكرتوين  الربيد 

من�سوبي كلية الهند�سة. 

انطالق ملتقى »ألوان السعودية«.. الثالثاء
وال���رتاث  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  تنظم   

الوطني, الثالثاء القادم 24 ربيع الأول 1439ه� 
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»عي�ص  وم�سروع  ال�سعودية,  األ��وان  ملتقى  من 

ال��دويل  الريا�ص  مركز  يف  وذل��ك  ال�سعودية«, 

للمعار�ص واملوؤمترات.

وخالل حفل الفتتاح �سيتم تكرمي امل�سورين 

للت�سوير  ال�سعودية  األوان  م�سابقة  الفائزين يف 

والأفالم الق�سرية هذا العام, اإىل جانب تكرمي 

�سلمان  ب��ن  �سلطان  الأم���ري  بجائزة  الفائزين 

للت�سوير.

بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  وحث 

هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  اجلامعة  من�سوبي  العمر, 

تدري�ص وموظفني وطالب وطالبات اإىل امل�ساركة 

يف امللتقى نظراً لأهميته, وح�سور حفل الفتتاح, 

وزيارة املعر�ص امل�ساحب للملتقى.

من  املواطن  يطلع  مهمة  نافذة  امللتقى  ويعد 

خاللها على وطنه عرب اآلف من ال�سور والأفالم 

املهمة  العنا�سر  اأحد  وميثل  املتميزة,  الق�سرية 

الهيئة  تعمل  ال��ذي  ال�سعودية«  »عي�ص  مل�سروع 

عليه مع ال�سركاء لتعزيز املواطنة لدى الن�صء.

الت�سويق  لقطاع  الهيئة  رئي�ص  نائب  و�سرح 

والربامج عبداهلل بن عبدامللك املر�سد اأن ملتقى 

األوان ال�سعودية 2017 ي�سهد هذا العام العديد 

يفتح  املعر�ص  اأن  ذاك��راً  التطوير,  جوانب  من 

وحتى  ع�سراً  الرابعة  من  للزوار  يومًيا  اأبوابه 

العا�سرة م�ساًء.

يف  الراغبني  واملهتمني  للم�سورين  وميكن 

املزيد  على  واحل�سول  الت�سجيل  املعر�ص  زيارة 

على  امللتقى  م��وق��ع  خ��الل  م��ن  املعلومات  م��ن 

http://www.colors.sa/ سبكة الإنرتنت�

 ,Pages/default.aspxwww.colors.sa
امل�سورين  من  باملعر�ص عدد  ي�سارك  اأنه  مبيناً 

اخلليج  ودول  اململكة  يف  وال��ه��واة  املحرتفني 

واأي�ساً  املختلفة,  الإعالمية  واجلهات  العربي, 

واخلا�سة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  كبري  ع��دد 

وجمعيات  الفني,  الإنتاج  و�سركات  والتعليمية, 

الت�سوير, واأجنحة خا�سة للم�سورين املحرتفني 

املبدعني والهواة.


