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أمير تبوك التقى بوكيل كلية السياحة واآلثار.. والعمر يدشن:

مسـار سياحـي بــ”الـجامعة” 

»إرادة«
ذوي االحتياجات

وظائف أكاديمية 
للجنسين

اأعلنت اجلامعة عن جمموعة من الوظائف 

الأكادميية »للرجال والن�شاء« ل�شغلها بكوادر 

جهات  بعدة  للعمل  وذل��ك  موؤهلة،  �شعودية 

اأع�شاء هيئة  �شوؤون  ودعا عميد  باجلامعة. 

د.�شعد  ب��اجل��ام��ع��ة  وامل��وظ��ف��ن  ال��ت��دري�����س 

احل�شن الراغبن يف التقدمي على الوظائف 

املذكورة والطالع على املوؤهالت وال�شروط 

املطلوبة اإىل زيارة املوقع الإلكرتوين للعمادة 

م�شرياً  http://dfpa.ksu.edu.sa/؛ 
املا�شي  الأ�شبوع  ب��داأ  قد  التقدمي  اأن  اإىل 

وي�شتمر حتى يوم اخلمي�س 3/ 1439/4ه�.

نهائي الجامعات بين 
»منتخبنا« و»حائل«..

غدًا
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إنجازات طالبات اإلعالمالمكفوفون يشتكون غياب ألواح برايل“المهندسين” األلمانية بـالهندسة 0717“قدوات في السعودية” باآلداب 0223

الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  ا�شتقبل 

ال�شياحة  كلية  عميد  مبكتبه  العمر  بدران 

والآثار الدكتور عبدالنا�شر الزهراين ووفد 

الكلية املكون من فريق حترير كتاب جامعة 

طريان  �شامل  الدكتور  اآث��ار،  �شعود-  امللك 

حممد  والدكتور  �شحلة  �شامر  والدكتور 

والأ�شتاذ  العامر  ف��وؤاد  الأ�شتاذ  العتيبي، 

�شعيد  والأ���ش��ت��اذ  غ��امن  اآل  علي  ب��ن  كامل 

الزهراين، الأ�شتاذ �شيف احلارثي، ومدير 

الأ�شتاذ  اجلامعة«  »ر�شالة  �شحيفة  اإدارة 

عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج.

عقب ذلك د�شن معاليه امل�شار ال�شياحي 

جلامعة امللك �شعود.

ال�شمو  �شاحب  التقى  اآخ��ر  جانب  م��ن 

امللكي الأمري فهد بن �شلطان بن عبدالعزيز 

التنمية  جمل�س  رئي�س  تبوك  منطقة  اأم��ري 

ال�شياحية باملنطقة مبكتبه بالإمارة بح�شور 

ال�شعودية  للبعثة  ال�شعودي  الفريق  رئي�س 

ووكيل  البدع  يف  الأث��ري  للتنقيب  الفرن�شية 

�شعود  امللك  بجامعة  والآث��ار  ال�شياحة  كلية 

وبح�شور  �شحلة  اأح��م��د  ���ش��ام��ر  ال��دك��ت��ور 

العلمية  املتخ�ش�شة  الفرق  واأع�شاء  روؤ�شاء 

والنم�شاوية  والأملانية  ال�شعودية  والعاملية 

تعمل  التي  والبولندية  والفرن�شية  واليابانية 

وت�شم  ت��ب��وك،  مبنطقة  م��واق��ع  خم�شة  يف 

الأثرية  الدرا�شات  يف  متخ�ش�شن  علماء 

والإن�شانية لتنفيذ البحث والتنقيب باملنطقة 

لل�شياحة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  عليها  وت�����ش��رف 

موؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  الوطني  وال���رتاث 

ومعاهد وجامعات عاملية. تفا�صيل �ص3 ، 6

برامج أكاديمية معتمدة
الوطني  املركز  اعتمد 

ل���ل���ت���ق���ومي والع����ت����م����اد 

تقومي  بهيئة  الأك��ادمي��ي 

باجلامعة؛  اأكادميية  برامج  �شبعة  التعليم 

العلوم،  كلية  يف  برناجمن  اعتمد  حيث 

ه��م��ا ع��ل��م ال��ن��ب��ات والأح���ي���اء ال��دق��ي��ق��ة، 

علوم  كلية  يف  برامج  خم�شة  اعتمد  كما 

احلا�شب،  علوم  هي  واملعلومات؛  احلا�شب 

ال��رجم��ي��ات،  هند�شة  امل��ع��ل��وم��ات،  ن��ظ��م 

احل��ا���ش��ب.  وه��ن��د���ش��ة  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 

وبهذه املنا�شبة تلقى معايل مدير اجلامعة 

من  وال�شكر  التهاين  العمر  بدران  الدكتور 

للتقومي  الوطني  للمركز  التنفيذي  املدير 

والع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال��دك��ت��ور اأح��م��د 

اجلبيلي تقديراً ملا تبذله اجلامعة من جهد 

وحت�شن  الوطنية  الع��ت��م��ادات  جم��ال  يف 

العملية التعليمية.

اجلامعة  وكيل  وّج��ه  اآخ��ر  جانب  وم��ن 

يو�شف  ال��دك��ت��ور  وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط 

العلوم  لكليتي  وال�شكر  التهاين  ع�شريي 

م�شيداً  وامل��ع��ل��وم��ات،  احل��ا���ش��ب  وع��ل��وم 

اجلودة  التميز يف جمايل  على  بحر�شهما 

والعتمادات الوطنية.

اجلدير بالذكر اأن املركز الوطني للتقومي 

والعتماد الأكادميي ياأتي حتت مظلة هيئة 

تقومي التعليم، والتي يرتاأ�شها معايل الدكتور 

خالد ال�شبتي.

تفا�صيل �ص21

د.اجلبيلي د. ال�صبتي
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كتبت: اأ�سماء املالكي

مبنا�سبة الأ�سبوع العاملي لريادة الأعمال نظم معهد امللك �سلمان لريادة 

الأعمال الثنني املا�سي فعالية اإثرائية، �سملت لقاًء ا�ست�سافت فيه اإحدى 

ال�سابات ال�سعوديات للحديث عن جتربتها يف تاأ�سي�س م�سروعها الريادي، 

اإىل جانب ور�سة »عمل اأ�سا�سيات ريادة الأعمال«، وذلك  مببنى املوؤمترات، 

ا�ستمر الربنامج من ال�ساعة الواحدة حتى الثالثة من بعد الظهر.  

ا�ستهلت ال�سيفة لطيفة الوعالن موؤ�س�سة م�سروع »يتوق« اللقاء باحلديث 

عن بداياتها كرائدة اأعمال �سعودية، وعر�ست رحلتها املليئة بالعقبات لت�سل 

الوعالن  وذكرت  واآلة حت�سريها،  العربية  القهوة  م�سروع  »يتوق«  لإطالق 

اأنها ا�ستلهمت فكرتها من معاناة �سخ�سية لأنها مل تتقن يوماً �سنع القهوة 

العربية يف املنزل. وقدمت لطيفة ن�سائح مهمة للحا�سرين حول ما يجب 

توقعه يف بدايات اإطالق م�سروع ريادي، حيث قالت: »ل تتوقعن النجاح من 

املرة الأوىل، وتقبلن الف�سل املتكرر، ول ت�ست�سلمن«، كما اأكدت على اأهمية 

الروؤية، احللم، العالقات واملثابرة يف تخطيها لكثري من العقبات. 

ثم قدمت الأ�ستاذة اإينا�س املقحم ور�سة عمل تناولت فيها جمموعة من 

املعارف املهمة لريادة الأعمال كعوامل منو الريادة.

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ا�ستقبل 

الدكتور بدران العمر مبكتبه الأحد 

العجمي  نا�سر  ال��دك��ت��ور  امل��ا���س��ي 

ال�سعودية  اجلمعية  واأع�ساء  رئي�س 

للرتبية اخلا�سة »ج�سرت« ، وامل�سرف 

العلمية  اجل��م��ع��ي��ات  اإدارة  ع��ل��ى 

العبيداء  حممد  الدكتور  باجلامعة 

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  بح�سور 

العليا والبحث العلمي الدكتور اأحمد 

العامري.

ال�ستقبال  خ��الل  معاليه  واأك���د 

اأنه يويل هذه الفئة اهتماماً خا�ساً 

كافة  وتذليل  دعمها  على  ويعمل 

ال�سعوبات اأمامها.

م���ن ج��ه��ت��ه ث��ّم��ن د. ال��ع��ج��م��ي، 

د.  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  واأع�ساء 

حممد القحطاين،

حمود  د.  ال��ق��ح��ط��اين،  ب���در  د. 

احل�سني  ع��ب��دال��ك��رمي  د.  امل��غ��رية، 

والأ�ستاذ بندر احل�سني

ال���دور واجل��ه��ود ال��ت��ي ي��ق��وم بها 

معايل مدير اجلامعة يف دعم مفهوم 

املرن  واملجتمع  امل�ستدامة  التنمية 

�سعود  امللك  بجامعة  الإعاقة  لذوي 

الأول  اخل��ربة  بيت  اأ�سبحت  والتي 

يف املنطقة العربية بهذا اخل�سو�س، 

ومن هذه اجلهود التي �ساهم معاليه 

يف دعمها:

العلمية  املعرفية  البيئة  توفري   -

جم��الت  يف  اإب���داع  لكل  احلا�سنة 

الإعاقة.

- الدعم للربامج واملراكز، ومنها 

التعليم  ال�سامل،  الو�سول  برنامج 

ال�سمع  و���س��ع��اف  ل��ل�����س��م  ال���ع���ايل 

ذوي  والطالب  الطالبات  ومركزي 

الإعاقة.

لذوي  الإر�سادية  الأدل��ة  توفري   -

العاقة، وذلك يف جمالت عدة منها 

الهند�سي  الدليل  التعليمي،  الدليل 

لإزالة العوائق، دليل الو�سول للويب 

الإخالء  دليل  الإلكرتونية،  واملواقع 

والطوارئ.

ل��ذوي  التحتية  البنية  ت��وف��ري   -

الداخلية  امل�سارات  ومنها:  الإعاقة، 

واخل��ارج��ي��ة، م��واق��ف ال�����س��ي��ارات، 

امل�ساعد الناطقة والأبواب املتحركة، 

اخلرائط املتعددة احلوا�س وغريها.

ثمان  لقبول  الفر�سة  اإت��اح��ة   -

فئات من ذوي الإعاقة، وهي:

الإع��اق��ة  ذوي  التعلم،  �سعوبات 

وال�سحية  وال��ب�����س��ري��ة  ال�سمعية 

النف�سية،  ال�سطرابات  والبدنية، 

ا���س��ط��راب ال��ت��وح��د، ا���س��ط��راب��ات 

النتباه  نق�س  ا�سطراب  التوا�سل، 

وفرط احلركة. 

واأعرب رئي�س اجلمعية د. العجمي 

وتقديرهم  �سكرهم  عن  واأع�ساوؤها 

الع�سوية  ق��ب��ول  العمر  د.  مل��ع��ايل 

الفخرية والدعم الالمتناهي.

ن��ب��ذة  ال��ع��ج��م��ي،  ك��م��ا ق����دم د. 

اإىل  م�سرياً  اجلمعية،  عن  تعريفية 

اأنها تعترب الأوىل يف العامل العربي.

رئي�س  قدم  ال�ستقبال  نهاية  ويف 

ملعايل  الفخرية  ع�سويتها  اجلمعية 

مدير اجلامعة.

كتب: �سعيد الأحمري 

اأبحاث  ووح���دة  ال�سعودي  الأدب  كر�سي  برعاية  

واآدابها  العربية  اللغة  ق�سمي  وبالتعاون بني  ال�سرديات 

والإعالم يف كلية الآداب اأقيمت الثالثاء املا�سي فعالية 

الن�ساط ال�سفي ملقرر الآداب ال�سعودي بعنوان »قدوات 

يف ال�سعودية«.

بن  نايف  الدكتور  الأم��ري  الآداب  كلية  عميد  األقى 

فيها  واأثنى  الفعالية،  بداية  يف  كلمته  �سعود  اآل  ثنيان 

فيما  الفعالية،  يف  امل�ساركة  واجلهات  الكر�سي  على 

حتدث امل�سرف على كر�سي الآداب ال�سعودي د. �سالح 

الغامدي عن اإجنازات الكر�سي.

العربية  اللغة  ق�سم  رئي�س  من  كل  األقى  ذلك  بعد   

د.  الإع��الم  ق�سم  ورئي�س  العدواين  معجب  د.  واآدابها 

كلمات  التميمي  اأم��ل  د.  املقرر  واأ�ستاذة  العنزي  علي 

ق�سيدة  زيد  اأبو  عائ�س  ال�ساعر  األقى  فيما  الفتتاح، 

»وطن النخيل«. 

الغامدي  معي�س  �سالح  د.  الفعالية  يف  ���س��ارك 

والتفريق  الأدب��ي��ة  القدوة  »معايري  بعنوان  مبحا�سرة 

العدواين  معجب  د.  وال�سهرة«،  والنموذج  القدرة  بني 

ال�سعودية«،  ال��رواي��ة  يف  »ال��ق��درة  بعنوان  مبحا�سرة 

والطالبة اأ�سيل عبداهلل املنيع بعر�س بور بوينت بعنوان 

»غازي الق�سيبي بو�سفه قدوة اأدبية«. 

كما �ساركت الأ�ستاذة منى املالكي مبحا�سرة بعنوان 

الثبيتي  حممد  ال�ساعر  اأعمال  يف  ال�سعرية  »القدرة 

بعنوان  املطريي  نوير  الطالبة  الفنية«،  النواحي  من 

»التوا�سل اللغوي يف جتربة �سعود الفي�سل«، و�ساركت 

بن  ب��در  بعنوان  فيديو  مبقطع  املحمد  �سارة  الطالبة 

عبداملح�سن«. 

كما �سارك د. فهد الطيا�س الأ�ستاذ بق�سم الإعالم 

مبحا�سرة  اجلامعة  ر�سالة  �سحيفة  على  وامل�سرف 

بعنوان »النجومية املزيفة وامل�سطنعة«، �ساركت الطالبة 

عبري يو�سف املالكي يف لقاءات تلفزيونية بعنوان »ثريا 

عبيد«، الطالبة اجلوهرة ال�سيد يف لقاء �سوتي بعنوان 

»الإثراء املعلوماتي والأخالق العالية وقوة ال�سوت يف 

جتربة الإعالمي عادل اأبو حميد«. 

و�سارك ع�سو جمل�س ال�سورى د. فايز ال�سهري يف 

حما�سرة بعنوان »�سناعة القدوة يف الإعالم اجلديد«، 

املهنية  »القيم  بعنوان  مبحا�سرة  املكينزي  عادل  ود. 

ال�سحفية والأخالقية التي ت�سكل النموذج«. 

مرئي  بعر�س  �سلهوب  م��ن��رية  الطالبة  و���س��ارك��ت 

والطالبة  ال�سبار«،  جواهر  الت�سكيلة  »الفنانة  بعنوان 

ملى باملحفوظ بعر�س مرئي للقاء مع الفنانة الت�سكيلية 

حمفوظ  بن  وف��اء  الت�سكيلية  والفنانة  البكر  جن��الء 

بعنوان  فيديو  بعر�س  العنزي  فهد  اأب���رار  والطالبة 

»الأمري �سلطان الإن�سان«، والطالبة هاجر عبدالرحمن 

النا�سر مبقطع فيديو بعنوان »اأحمد ال�سقريي... ق�سة 

�ساب من الف�سل اإىل النجاح«، والطالبتان جنود الرتيق 

ونورة ال�سعوي بلقاء مع اجلندي �سيف الع�سلب.

اللغة  ق�سم  طالبات  فيه  �سارك  التنظيم  اأن  يذكر 

العربية وطالبات ق�سم الإعالم.

اأق�����ام�����ت وح�������دة ال���ت���دري���ب 

العلوم  بكلية  والمتياز  الإكلينيكي 

الطبية التطبيقية ور�سة عمل عن 

بعنوان  المتياز  اإج���راءات  تطوير 

»نحو التطوير«، وذلك يوم الثنني 

امل��ه��ارات  تطوير  بقاعة  امل��ا���س��ي 

خالد  الدكتور  مب�ساركة  بالكلية 

ل�����س��وؤون  الكلية  وك��ي��ل  ال��زم��ام��ي 

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

وم�����س��رف ال���وح���دة الأخ�����س��ائ��ي 

المتياز  ومن�سقي  املالكي  وائ���ل 

بالأق�سام.

واأ�����س����ار ال���دك���ت���ور ال��زم��ام��ي 

لأه��م��ي��ة ع��م��ل وح����دة ال��ت��دري��ب 

التابعة  والم��ت��ي��از  الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي 

تن�سيق  عملية  بت�سهيل  للوكالة 

المتياز خلريجي وخريجات  �سنة 

الكلية مع جهات التدريب ومتابعة 

المتياز  واأخ�سائيات  اأخ�سائي 

الكلية  وخ��ري��ج��ات  خ��ري��ج��ي  م��ن 

وت��ذل��ي��ل ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي قد 

اأه��داف  حتقيق  ل�سمان  تواجههم 

مبهاراتهم  والرتقاء  المتياز  �سنة 

اأن ور���س��ة  اأو����س���ح  امل��ه��ن��ي��ة، ك��م��ا 

بع�س  ترتيب  �ستعيد  ه��ذه  العمل 

اأن  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  الإج�����راءات 

مرحلة  ب��دء  الطلبة  على  ت�سهل 

المتياز.

التدريب  وح��دة  م�سرف  واأف���اد 

املالكي  وائل  والمتياز  الإكلينيكي 

الإكلينيكي  ال��ت��دري��ب  وح���دة  اأن 

والمتياز يف الكلية ت�سعى اإىل خلق 

حالة من التفاعل اأكرث مع الطالب 

كفاءة  لرفع  التدريب  جهات  وم��ع 

كما  للطلبة،  الإكلينيكي  التدريب 

�سنة  اأن  ال��وح��دة  م�سرف  اأو���س��ح 

يف  الرئي�سي  املحك  هي  المتياز 

تطوير مهارات الطالب الإكلينيكية، 

لإث��ب��ات  للطالب  ف��ر���س��ة  وت��ع��ت��رب 

واك��ت�����س��اب  الإكلينيكية  ق���درات���ه 

من  اأك��رث  �ستعزز  والتي  اخل��ربات 

فر�س ح�سوله على وظيفة تنا�سب 

نواة  الور�سة  و�ستكون  طموحاته. 

واإحداث  وحت�سينه  العمل  لتطوير 

المتياز  مرحلة  يف  نوعية  نقلة 

بالكلية. 

جدير بالذكر اأن وحدة التدريب 

الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي والم���ت���ي���از اأق��ام��ت 

المتياز  التعريفي مبرحلة  امللتقى 

ود�سنت  بالمتياز«،  »اأه��اًل  بعنوان 

ال���ن���ظ���ام الإل�����ك�����رتوين اخل��ا���س 

مبرحلة المتياز واأطلقت ها�ستاق 

#مرحلة_المتياز_التجربة_
الأهم تزامًنا مع امللتقى.

  

100 مليون يورو ضد اإلرهاب
قدمت ال�سعودية دعًما مببلغ 100 مليون يورو للم�ساهمة يف اإطالق 

القوة اجلديدة امل�سرتكة ملكافحة الإرهاب يف دول ال�ساحل الأفريقي، 

ياأتي ذلك امتداداً لدور اململكة القائم والفاعل يف حماربة الإرهاب 

والتطرف. ويعترب الدعم الذي تقدمت به اململكة هو الأعلى. جاء 

ذلك يف اجتماع دول ال�ساحل G5 يف العا�سمة الفرن�سية باري�س.

17 جهة لحماية المستهلك
ال���ت���ج���ارة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

جهة   17 م�ساركة  وال�ستثمار 

حكومية يف اإن�ساء مركز بالغات 

وغرفة عمليات م�سرتكة للتدخل 

حماية  لتعزيز  واملبا�سر،  ال�سريع 

امل�ستهلكني وحفظ حقوقهم.

اخلطة،  ه��ذه  اأن  واأو���س��ح��ت 

الثالثاء  املنعقدة  جل�سته  يف  ال���وزراء  جمل�س  اأق��ر  اأن  بعد  ج��اءت 

املا�سي، خطة حماية امل�ستهلك من الرتفاعات غري املربرة لأ�سعار 

ال�سلع واملنتجات.

»194089« مخالفًا.. خالل شهر
اأ�سفرت احلمالت امليدانية 

ل��ت��ع��ق��ب و���س��ب��ط خم��ال��ف��ي 

واأمن  والعمل  الإقامة  اأنظمة 

احلدود والتي متت يف مناطق 

اململكة كافة وقد بلغ اإجمايل 

�سبطهم  مت  الذين  املخالفني 

 »194089« ب���احل���م���الت  

خمالفا.
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»جستر« تمنح عضويتها الفخرية لمدير الجامعة

»اآلداب« تنظم »قدوات في السعودية«

ات االمتياز بالكلية ورشة عمل تطوير اجراء
اأقامتها كلية العلوم الطبية التطبيقية

معهد الملك سلمان ينظم 
فعالية للطالبات



الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  ا�ستقبل 

ال�سياحة  كلية  عميد  مبكتبه  العمر  بدران 

ال��زه��راين  عبدالنا�سر  ال��دك��ت��ور  والآث����ار 

ووفد الكلية املكون من فريق حترير كتاب 

الدكتور �سامل  اآثار،  �سعود-  امللك  اجلامعة 

والدكتور  �سحلة  �سامر  والدكتور  ط��ران 

العامر  ف���وؤاد  الأ���س��ت��اذ  العتيبي،  حممد 

والأ�ستاذ  اآل غامن  بن علي  كامل  والأ�ستاذ 

�سعيد الزهراين، الأ�ستاذ �سيف احلارثي، 

اجلامعة«  »ر�سالة  �سحيفة  اإدارة  ومدير 

الأ�ستاذ عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج.

ن�سخة  معاليه  ت�سلم  الزيارة  م�ستهل  يف 

التي  والآث���ار«  �سعود  امللك  »جامعة  كتاب 

وقعها �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلطان 

لل�سياحة  العامة  الهيئة  رئي�س  �سلمان  بن 

والرتاث الوطني مبلتقى اآثار اململكة الأول، 

كما حظي فريق التحرير الذي اأ�سرف على 

اإعداد الكتاب بعبارات الثناء والتقدير على 

اإجنازهم هذا الإ�سدار يف وقت قيا�سي.

على  احلا�سلني  بتكرمي  معاليه  ق��ام  ثم 

ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  ومنحة  ج��ائ��زة 

ل��درا���س��ات  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 

وبحوث اجلزيرة العربية يف دورتها ال�سابعة 

ال��دك��ت��ور حممد  الأ���س��ت��اذ  وه���م:  1438ه� 

والدكتور  العلمية،  املقالة  فرع  يف  الثنيان  

اأحمد العيدرو�س يف فرع ر�سائل الدكتوراه.

عقب ذلك د�سن معاليه امل�سار ال�سياحي 

جلامعة امللك �سعود، وا�ستمع ل�سرح مف�سل 

من الدكتور حممد اأبو العطا والأ�ستاذ ماجد 

اإع��داد  على  بالإ�سراف  قاما  اللذين  املهنا 

امل�سار.

اأث��ن��ى م��ع��ايل مدير  ال��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  ويف 

احلثيثة  العلمية  اجل��ه��ود  على  اجل��ام��ع��ة 

كلية  بها  تقوم  التي  الطيبة  وامل��خ��رج��ات 

وتقديره  �سكره  مقدماً  والآث���ار،  ال�سياحة 

لكافة من�سوبي الكلية على هذه الإ�سهامات 

املتالحقة التي تعزز من مكانة جامعة امللك 

ال�سور  التقطت  ثم  نظرائها،  بني  �سعود 

التذكارية بهذه املنا�سبة.

الأمانة  رئي�س   - اجلامعة  مدير  معايل  ت��راأ���س 

يوم  العمر  بدران  الدكتور  اجلامعة  لأوقاف  العامة 

الثاين  الجتماع  1439ه�  الأول  ربيع   18 الأربعاء 

للعام  �سعود  امللك  جامعة  لأوق��اف  العامة  لالأمانة 

احلايل، وذلك بقاعة الجتماعات الرئي�سية يف مقر 

الدكتور  اجلامعة  وكيل  بح�سور  اجلامعة،  اأوق��اف 

العامة  الأم��ان��ة  رئي�س  نائب   - ال�سلمان  عبداهلل 

اأحمد  والدكتور  اجلامعة  لأوق���اف 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  العامري 

اجلامعة  وكيل  ال�سقر  عبداهلل  والدكتور  العلمي 

املدير  معايل  رحب  الجتماع  بداية  يف  للم�ساريع. 

مناق�سة  ب��داأت  ذلك  بعد  الأمانة،  جمل�س  باأع�ساء 

واأن�سطة  اأعمال  ودعم  مبتابعة  اخلا�سة  املوا�سيع 

اأوقاف اجلامعة، واأهمها متابعة �سر وتقدم الأعمال 

مل�سروع اأبراج اأوقاف اجلامعة، وكذلك متابعة احلالة 

لالأوقاف.  امل�ستقبلية  وامل�ساريع  لالأبراج  التاأجرية 

والتقدير  ال�سكر  الأوق��اف  عام  اأم��ني  قدم  وب��دوره 

ملعايل املدير واملجل�س املوقر لدعمهم الكبر لأوقاف 

العامة  الأمانة  اأع�ساء  الجتماع  ح�سر  اجلامعة. 

احلركان  عبدالرحمن  الدكتور  اجلامعة  لأوق��اف 

والدكتور زياد احلقيل والدكتور اأمين عبده والدكتور 

خالد الظافر الأمني العام لأوقاف اجلامعة.

حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمر خالد الفي�سل بن عبدالعزيز 

م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني، اأمر منطقة مكة املكرمة، �ساركت 

اجلامعة ممثلة يف وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية الأربعاء 

املا�سي يف معر�س جدة الدويل الثالث للكتاب.

وكانت اللجنة الثقافية مبعر�س جدة الدويل للكتاب قد ك�سفت عن 

اإقامة اأكرث من 50 فعالية ثقافية، اإ�سافة اإىل م�ساركة 500 دار ن�سر 

من 42 دولة، منها 150 داراً ت�سارك لأول مرة.

يذكر اأن املعر�س هذا العام قد �سجل زيادة يف م�ساحته نحو 35%، 

الفر�سة  واإتاحة  امل�ساركة،  الن�سر  لدور  املعر�س  نطاق  تو�سيع  بهدف 

مقر  يف  كتبها  لعر�س  والعاملية  املحلية  ال��دور  من  ممكن  عدد  لأك��ر 

املعر�س ب�ساطئ اأبحر اجلنوبية يف حمافظة جدة.
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اأثنى على جهود ال�سياحة والآثار

العمر يدشن المسار السياحي

»األوقاف« تعقد اجتماعها الثاني للعام الحالي

»الكراسي البحثية« تشارك في معرض 
جدة الدولي الثالث للكتاب



كتب: مو�سى حدادي 

ت�سوير: عبداملح�سن العوجان 

هيئة  �أع�ضاء  �ض�ؤون  عمادة  م�ؤخر�ً  �لتقت 

ب�كيل  ممثلة  باجلامعة  و�مل�ظفني  �لتدري�س 

�ضامل  �ل��دك��ت���ر  و�جل�����دة  للتط�ير  �ل��ع��م��ادة 

�مل�ظفني  �ض�ؤون  �إد�رة  مدير  ونائب  �لرجيعي 

�إد�رة  مدير  ونائب  �ل�ضارقي،  حممد  �لأ�ضتاذ 

�أع�ضاء هيئة �لتدري�س �لأ�ضتاذ تركي �خلطاف 

ورئي�س وحدة �لتط�ير ورئي�س وحدة �إد�رة �لأد�ء 

�لأ�ضتاذ مر�ضي �لعنزي و�لأ�ضتاذ بالل ع�ضريي 

بعميد  ممثلة  و�لآث��ار  �ل�ضياحة  كلية  مبن�ض�بي 

�لزهر�ين ومديرى  �لدكت�ر عبد�لنا�ضر  �لكلية 

هيئة  و�أع�����ض��اء  وم�ظفي  �لأق�����ض��ام  وروؤ���ض��اء 

�لتدري�س بالكلية، وذلك يف مبنى 7 قاعة »ب«، 

�خلا�ضة  و�لل��ئح  بالأنظمة  �لتعريف  بهدف 

باأع�ضاء هيئة �لتدري�س و�مل�ظفني وتقييم �لأد�ء 

على  �لإج��اب��ة  �إىل  �إ�ضافة  �جلديد،  �ل�ظيفي 

جميع  ومناق�ضة  �لكلية  من�ض�بي  ��ضتف�ضار�ت 

�مل�ضتجد�ت من تنظيمات وقر�ر�ت �إد�رية.

و�أو�ضح �لدكت�ر �ضامل �لرجيعي خالل كلمته 

يف �للقاء على دور �لعمادة يف تقدمي �خلدمات 

من  �جلامعة  ومن�ض�بات  ملن�ض�بي  �ملنا�ضبة 

�أن  م�ؤكد�ً  وم�ظفني،  �لتدري�س  هيئة  �أع�ضاء 

�لعمادة تعمل �ضمن د�ئرة متكاملة من �للجان 

و�جلهات  و�ل����ز�ر�ت  للجامعة  �لتابعة  �لعليا 

كما  �جلامعة،  بالقر�ر�ت يف  �ملعنية  �حلك�مية 

لئحة  عن  مف�ضل  مرئي  عر�س  �للقاء  تخلل 

�لتدري�س  لأع�ضاء هيئة  �ل�ظيفي  �لأد�ء  تقييم 

وللم�ظفني و�لدليل �لإر�ضادي لها، ومعرفة �آلية 

�لتقييم ومناذج عن تقييم �لأد�ء �ل�ظيفي.

و�لإجابة  �لنقا�س  باب  ُفتح  �للقاء  ختام  يف 

على �أ�ضئلة �حل�ض�ر و�لتي تركزت على مناق�ضة 

�مل�ضتحقات �ملالية و�لإجر�ء�ت �ملتعلقة باإجاز�ت 

�لرتقيات  �آل��ي��ة  ملناق�ضة  �إ���ض��اف��ة  �مل���ظ��ف��ني، 

�لإج��ر�ء�ت  �للقاء  ن�ق�س خالل  كما  �جلديدة، 

لأع�ضاء  و�مل�ؤمتر�ت  �لندو�ت  بح�ض�ر  �ملتعلقة 

هيئة �لتدري�س. 

جدير بالذكر  �أن عمادة �ض�ؤون �أع�ضاء هيئة 

على  حتر�س  باجلامعة  و�مل�ظفني  �لتدري�س 

�لت���ضل  ج�ض�ر  ملد  �للقاء�ت  هذ�  مثل  �إقامة 

�لتثقيف  وت��ع��زي��ز  �ل��ن��ظ��ر  وج��ه��ات  وت��ق��ري��ب 

�ل�ظيفي ملن�ض�بي �جلامعة.

�ل�ضع�دية لل�ضياحة �جتماع  �جلمعية  عقدت 

�إد�رة  لنتخاب جمل�س  �لأول  �لعم�مية  �جلمعية 

�جلمعية، ح�ضره مندوب �إد�رة �جلمعيات �لعلمية 

عرب  نقله  �ل�ضيخ، ومت  �آل  عبد�للطيف  �لأ�ضتاذ 

�لد�ئرة �لتلفزي�نية للمدينة �جلامعية للطالبات.

بد�أ �لجتماع بكلمة تعريفية لعميد كلية �ل�ضياحة 

�لزهر�ين حتدث  عبد�لنا�ضر  و�لآثار �لدكت�ر 

�ل�ضع�دية لل�ضياحة و�أهد�فها  �جلمعية  عن  فيها 

�جلمعيات  تالها كلمة مندوب �إد�رة  وروؤ�ه���ا، 

�لعلمية، �أو�ضح فيها �آلية �لت�ض�يت و�لرت�ضيحات 

و�أه����م �ل�����ض����ب��ط و�ل��ل����ئ��ح �مل��ت��ب��ع��ة يف ه��ذ� 

من  ع�����ض����ً   18 ب���د�أ  ذل���ك  �خل�ض��س، عقب 

تقدمي  يف  �لإد�رة  لع�ض�ية جمل�س  �ملر�ضحني 

حق  ميلك�ن  لالأع�ضاء �لعاملني �لذين  �أنف�ضهم 

�لت�ض�يت، ثم بد�أت عملية �لقرت�ع. 

�لدكت�ر  من  كل  ف�ز  عن  �لنتخابات  �أ�ضفرت 

عبد�ملح�ضن  �لدكت�ر  �ل��زه��ر�ين،  عبد�لنا�ضر 

�لدكت�ر  �أحمد �لعيدرو�س،  �لدكت�ر  �حل��ج��ي، 

�ملهند�س  �ل�ضعب،  منر  �لدكت�ر  �خلليل،  �أدي��ب 

�لقحطاين،  �ضعيد  �ملهند�س  �حل�ضن،  عبد�لعزيز 

�جلا�ضر  مليعة  �لدكت�رة  يعق�ب،  �أحمد  �لأ�ضتاذ 

بثقة �مل�ض�تني.

ثم عقد �جتماع جمل�س �لإد�رة، ومت بالإجماع 

�لزهر�ين  عبد�لنا�ضر  �لدكت�ر  من  كل  تن�ضيب 

�خلليل  �أدي��ب  �لدكت�ر  �لإد�رة«،  جمل�س  »رئي�س 

�حلجي  عبد�ملح�ضن  �لدكت�ر  �لرئي�س«،  »نائب 

»�أمني �ملجل�س«، �لدكت�ر �أحمد �لعيدرو�س »�أمني 

�لدكت�رة  �ل�ضعب،  منر  �لدكت�ر  وبع�ض�ية  �ملال« 

�حل�ضن،  عبد�لعزيز  �ملهند�س  �جلا�ضر،  مليعة 

�ملهند�س �ضعيد �لقحطاين، �لأ�ضتاذ �أحمد يعق�ب. 

ويف ختام �لجتماع هناأ مندوب �إد�رة �جلمعيات 

ثقة  نيلهم  على  �لإد�رة  جمل�س  �لعلمية �أع�ضاء 

�ضائاًل �مل�ىل لهم  للجمعية،  �مل�ؤ�ض�ضني  �لأع�ضاء 

�لت�فيق و�ل�ضد�د.

بح�ض�ر  حظيت  �جلمعية  �أن  بالذكر  جدير 

بال�ضياحة  �ملهتمني  م��ن  ع��دد  وم�ضاركة  ُملفت 

لل�ضياحة  �لعامة  �لهيئة  من�ض�بي  من  �ل�ضع�دية 

�جلي�ل�جية  �مل�ضاحة  وهيئة  و�ل�طني  و�ل��رت�ث 

رجال  من  وجمم�عة  عبد�لعزيز  �مللك  وجامعة 

�لأعمال.

كتبت: هوازن كتبي

�لإعاقة  ذوي  لالأ�ضخا�س  �لعاملي  �لي�م  مبنا�ضبة 

�أقامت �ملدينة �جلامعية للطالبات بجامعة �مللك �ضع�د 

فعالية »جامعتي روؤيتي« بدورتها �لثالثة، وذلك برعاية 

عميدة �أق�ضام �لعل�م �لإن�ضانية �لدكت�رة غزيل �لعي�ضى 

�لدكت�رة  �لطالبات  ل�ض�ؤون  �جلامعة  وكيلة  عن  نيابة 

�إينا�س �لعي�ضى.

�لعل�م  �أق�ضام  لعميدة  تعريفية  بج�لة  �للقاء  ��ضتهل 

�ملعر�س  ��ضتمل  حيث  �لعي�ضى  غزيل  د.  �لإن�ضانية 

على عدة جهات حك�مية وقطاعات خا�ضة وجمعيات 

ب��ارزة من خالل  م�ضاركة  �لتعليم  ل���ز�رة  وكان  خريية، 

�لإد�رة �لعامة للرتبية �خلا�ضة من خالل مكتب �لتعليم 

ب��ضط �لريا�س و�لتي �ضارك من خالل عر�س عدد من 

مدر�ضة  يف  �لفكرية  �لرتبية  دمج  كربنامج  بر�جمهم، 

�لبتد�ئية »17«.

 وتق�م فكرة �لربنامج على دمج طالبات �لبتد�ئي مع 

�لطالب �لآخرين لكن من خالل ف�ض�ل خا�ضة ومناهج 

خا�ضة تنا�ضب قدر�تهم �لفكرية، ولكي يتم دجمهم مع 

وكذلك  و�لأ�ضرية،  �لفنية  مادتي  يف  �لآخرين  �لطالب 

»بطئ  �حلدي  �لذكاء  لذوي  �لتعليمي«  »ي�ضري  برنامج 

�لتعلم«، ويعتمد هذ� �لربنامج على مناهج �لتعليم �لعام 

�لعادي مع  �أقر�نهم يف �لف�ضل  �لفئة مع  لتدري�س هذه 

كل  وق��در�ت  لإمكانيات  وفقاً  �ملنا�ضب  �لتعديل  �إج��ر�ء 

طالب با�ضتخد�م برنامج �لرتب�ي �لفردي، كما �ضاركت 

وحدة  تقدمها  �لتي  خدماتهم  بعر�س  �ملركزية  �ملكتبة 

�لحتياجات �خلا�ضة و�لتي ت�فر لرو�د �ملكتبة من ذوي 

وتقدمي  و�خل�ض��ضية  �لهدوء  �خلا�ضة  �لحتياجات 

�خلا�ضة  �لحتياجات  بذوي  �خلا�ضة  �لأجهزة  �أحدث 

ب�ضكل  و�لقاعة  بر�يل  وجهاز  تكبري حمم�ل  جهاز  من 

كامل جمهزة باأحدث �لأجهزة �لتي تبلغ تكلفتها ب�ضكل 

تقريبي �إىل 400 �ألف ريال .

وعر�ضت جامعة �مللك �ضع�د �أحد بر�جمها للت�ضهيل 

على ذوي �لحتياجات �خلا�ضة، وه� برنامج �ل��ض�ل 

�مل�����ض��ار�ت  ه��ي  �مل�����ض��اع��دة  وم��ن خدماتهم  �ل�����ض��ام��ل، 

ممر�ت  و�أي�ًضا  للمكف�فني،  �لتحذير  وحق�ل  �لأر�ضية 

�ل�ضع�د على �لأر�ضفة لذوي �لإعاقة �حلركية، و�أي�ضاً 

من  وغ��ريه��ا  حركياً  للمعاقني  �ملجهزة  �مل��ي��اه  دور�ت 

ذوي  طالبات  مركز  ���ض��ارك  كما  �ملقدمة،  �خل��دم��ات 

�لإعاقة من خالل ركن تعريفي للمركز، وعر�س ي��ضح 

حر�س �جلامعة على ت�فري كافة �لت�ضهيالت لطالباتها 

لفتة جميلة ود�عمة من �ضركة  �لإعاقة. ويف  من ذوي 

»كرمي« �لتي تعاونت مع جمعية �لإعاقة �حلركية للكبار، 

بني  �لتعاون  هذ�  عن  نتج  �ملعر�س  يف  �مل�ضاركني  �أحد 

لأع�ضاء  م���ضالت  تاأمني  »ك��رمي«  و�ضركة  �جلمعية 

�جلمعية ب�ضكل جماين.

مركز  م��دي��رة  �لأ�ضيقع  ه��دى  �لأ���ض��ت��اذة  و�ضلطت 

للطالبات  �جلامعية  باملدينة  �لإعاقة  ذو�ت  �لطالبات 

�لإعاقة  ذو�ت  تدريب  يف  �ملركز  جه�د  على  �ل�ض�ء 

لرفع  فعال  ب�ضكل  وت�ظيفها  �ملجتمع،  يف  ومتكينهن 

�لفر�ضة  و�إت��اح��ة  �لعملي،  �مل��ج��ال  يف  كفاء�تهن  م��ن 

�أقر�نهن يف بيئة عمل طبيعية، حيث  لديهن للعمل مع 

�لحتياجات من دعم  كافة  تغطي  �ملركز خدمات  وفر 

�لدعم  ووح��دة  و�لختبار�ت  �لإر�ضاد  ووح��دة  �أكادميي 

�لإلكرتونية  و�ملكتبة  �مل�ضاندة  �لتقنيات  ومعمل  �لتقني 

وكتب بر�يل، و�أو�ضحت �أن �ملركز ي�يل �لطالبات ذو�ت 

�لعمل  على  بقدرتهن  نثق  لأننا  فائقاً  �هتماماً  �لإعاقة 

و�لعطاء.

�لإعاقة  ذو�ت  �لطالبات  مركز  م�ضرفة  و�ضرحت 

�لأ�ضتاذة مي �لفاخري قائلة: »�إن جناح �ملدينة �جلامعية 

�أ�ضبحت  �أنها  �مللك �ضع�د يكمن يف  للطالبات بجامعة 

نافذة لتمكني �لأ�ضخا�س ذوي �لإعاقة لتط�ير �أنف�ضهم 

و��ضتقالليتهم لي�ضبح�� ذوي كفاءة عالية يف �ملجتمع. 

ومن �أهم مبادر�ت �جلامعة �إن�ضاء مركز �لطالبات ذو�ت 

�لإعاقة عام 1416ه� و�لذي ي�ضم 97 طالبة.

�ضاركت عمادة �لتط�ير و�جل�دة ب�كالة �جلامعة للتخطيط و�لتط�ير 

م�ؤخر�ً يف ملتقى ومعر�س »�إجناز« يف دورته �لثالثة حتت عن��ن »�إجناز�ت 

وطن نبنيها ب�ض��عدنا« �لذي نظمته �ملدينة �جلامعية للطالبات بجامعة 

�مللك �ضع�د.

عمادة  عر�ضت  حيث  م�ضاريع،  من  �إجن��ازه  مت  ما  �مللتقى  ��ضتعر�س 

عن  و�جل���دة  �لتط�ير  ثقافة  �ضل�ضلة  من  �إ�ضد�ر�تها  و�جل���دة  �لتط�ير 

 .»QR Code  reader« طريق رمز �ل�ضتجابة �ل�ضريعة

�إينا�س  �لدكت�رة  �لطالبات  ل�ض�ؤون  �جلامعة  وكيلة  �مللتقى  �فتتحت 

�لعي�ضى وح�ضره عدد كبري من �لقياد�ت ومن�ض�بات �جلامعة.
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»شؤون هيئة التدريس والموظفين« تلتقي 

منسوبي السياحة واآلثار

الجمعية السعودية للسياحة تنتخب مجلس إدارتها

»جامعتي رؤيتي«.. بمدينة الطالبات
يف دورتها الثالثة

التطوير والجودة تشارك في 
»إنجازات وطن« 

األخطاء اللغوية الشائعة.. 
باألولى المشتركة

عميد التربية يلتقي معيدي 
ومحاضري الكلية

بعمادة  و�جل���دة  للتط�ير  �لعمادة  ب�كالة  �لتدريب  وحدة  نظمت 

دورة  �ملهار�ت،  تط�ير  عمادة  مع  بالتعاون  �مل�ضرتكة  �لأوىل  �ل�ضنة 

�لتدريب  وح��دة  بر�مج  �ضمن  �ل�ضائعة«  �للغ�ية  »�لأخ��ط��اء  بعن��ن 

للف�ضل �جلامعي �لأول وذلك ي�مي �لأربعاء و�خلمي�س  18 و3/19/ 

1439ه� �مل��فق 6 و12/7 /2018م.
�لدكت�ر حممد  م  قدَّ �لتدري�س،  هيئة  �أع�ضاء  من  عدد  وبح�ض�ر 

فّجال مادة علمية تدريبية �أمام �مل�ضاركني، حيث بد�أ باحلديث عن 

و�ملكت�ب،  �ملنط�ق  �مل�ضت�يني  على  بلغتهم  �لأ�ضاتذة  عناية  �أهمية 

و�أثر ذلك على �لنه�ضة �لعلمية يف �أعمالهم وبح�ثهم ويف �جلامعات 

م �أور�ق عمل، وتطبيقات متن�عة. وقد تعددت حماور  عامة، حيث قدَّ

خط��ت  �للغة،  م�ضت�يات  منها:  م��ض�عات  تناولت  �لتي  �ل��دورة 

و�ملر�جعة  �لت�ضحيح  حماور  و�ملفرد�ت،  للن�ض��س  �للغ�ي  �لتدقيق 

للن�ض��س، �أن��ع �لأخطاء �لتي ترد يف �خلطابات و�لتقارير و�لبح�ث 

�لعلمية و�لإعالنات، �أمثلة لالأخطاء �لتي ترد يف كتابات �لطالب ويف 

وقد  وغريها.  �جلامعية  �لإعالنات  ويف  �لكتابية  �لإد�ري��ة  �لأعمال 

ن �مل�ضارك�ن �للقاء غالًيا، و�قرتح�� �أن يك�ن هناك لقاء  �أ�ضب�عي  ثمَّ

ب�قت حمدد للتحاور يف هذ� �مل��ض�ع �ملهم للجميع.

�لكلية  عميد  لقاء  م�ؤخر�ً  �لرتبية  بكلية  �لبتعاث  وحدة  نظمت 

�جلن�ضني،  من  �لكلية  وحما�ضري  معيدي  مع  �ل�ضايع  فهد  �لدكت�ر 

من  ي��جههم  ما  تذليل  على  و�لعمل  �حتياجاتهم  ملناق�ضة  وذل��ك 

�ضع�بات يف م�ضريتهم لإكمال در��ضتهم.

وحث عميد �لكلية �ملعيدين و�ملحا�ضرين على م���ضلة در��ضتهم، 

و�ضعهم  و�أن  تدري�س،  هيئة  كاأع�ضاء  بدورهم  �لقيام  من  ليتمكن�� 

لبتعاث  �لكلية  بنّي حر�س  كما  �نتقالية،  �إل حمطة  ه�  ما  �حلايل 

من�ض�بيها للجامعات �ملميزة عاملياً. كما قام م�ضرف وحدة �لبتعاث 

وو�ضائل  �لبتعاث،  لت�ضهيل  �ل�حدة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  بعر�س 

�أ�ضئلة  على  �لكلية  عميد  �أج��اب  �للقاء  نهاية  ويف  معها.   �لت���ضل 

كما  �ضفافية،  بكل  مناق�ضتها  �لتي متت  مل�ضاكلهم  و��ضتمع  �حل�ض�ر 

�خلا�ضة  �حل��الت  �أ�ضحاب  مل�ضاعدة  �ل�ضخ�ضي  ��ضتعد�ده  �أب��دى 

لت�ضهيل �بتعاثهم. ح�ضر �للقاء وكيل �لكلية للدر��ضات �لعليا و�لبحث 

�لعلمي �لدكت�ر حم�د �ل�ضالمة، ووكيلة �لكلية �لدكت�رة رجاء باحاذق، 

من  وجمع  �لع�ضف�ر،  خالد  �لدكت�ر  �لبتعاث  وحدة  على  و�مل�ضرف 

روؤ�ضاء ووكيالت �لأق�ضام.



الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية   

م مركز ذوي الإعاقة موؤخراً  بدران العمر نظَّ

مهرجان »اإرادة« الرتويحي الثالث، يف البهو 

الرئي�س للجامعة.

افتتح املهرجان باآيات من الذكر احلكيم، 

ثم األقى عميد �شوؤون الطالب الدكتور فهد 

القريني كلمة اأو�شح فيها اأن اإدارة اجلامعة 

تُويل اهتماماً بالغاً ب�شريحة املعاقني، واأنها 

وتذليل  خدمتهم،  �شبيل  يف  جاهدة  ت�شعى 

وتوفري  تواجههم،  التي  ال�شعوبات  كافة 

كافة الإمكانات املادية والفنية من اأجل رفع 

م�شتواهم العلمي واملعريف، وتطوير مهاراتهم 

قادرين  يجعلهم  الذي  احلد  اإىل  وقدراتهم 

ال�شعودي،  ملجتمعهم  خدمات  تقدمي  على 

اأثنى  كما  جمتمعهم،  يف  ال�شوي  والندماج 

ال�شحية  وامل��راك��ز  املوؤ�ش�شات  جميع  على 

لهذه  خدماتها  تُ��ق��دم  ال��ت��ي  والجتماعية 

وقام  وخارجها،  اجلامعة  داخ��ل  ال�شريحة 

بتكرمي امل�شاركني يف هذا املهرجان.

الدكتور فهد  الطالب  �شوؤون  وقام عميد 

الداعمة  ال�شخ�شيات  اأبرز  بتكرمي  القريني 

واملمولة للم�شاريع ذات ال�شلة بخدمة ذوي 

ال�شمو  �شاحب  مقدمتهم  ويف  الإع��اق��ة، 

نا�شر  بن  �شلطان  بن  في�شل  الأم��ري  امللكي 

الإعاقة  ذوي  ملركز  ك�شديق  عبدالعزيز  بن 

تنمية  �شبيل  يف  واإ�شهاماته  بجهوده  واأ�شاد 

قام  كما  الإع���اق���ة،  ذوي  ق���درات  وت��ط��وي��ر 

هذا  يف  امل�شاركني  الإخ���وة  جميع  بتكرمي 

املهرجان.

ال��رام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  امل��ه��رج��ان  تخلل 

�شارك  والريا�شية،  الثقافية  وامل�شابقات 

اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  اأ�شحاب  فيها 

ع��ل��ى اخ��ت��الف اإع��اق��ات��ه��م، وق���د لوحظت 

والأخ���وات  املعاقني  الإخ���وة  تغمر  الفرحة 

املعاقات اأثناء م�شاركتهم يف هذا املهرجان، 

والعرفان  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى  رفعوا  كما 

ملعايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر، 

من  ب��ذله  ما  على  الطالب  �شوؤون  وعميد 

جهود كبرية يف �شبيل احت�شان فئة املعاقني 

وتعليمهم، وتوفري البيئة التي تنمي قدراتهم 

توظفه  بل  ن�شاطهم،  وت�شتوعب  ومهاراته، 

يعود  الذي  وال�شحيح  الإيجابي  الجتاه  يف 

بالنفع على فئة املعاقني وعلى اأ�شرهم وعلى 

املجتمع باأكمله.

راف����ق امل���ه���رج���ان م��ع��ر���س م�����ش��اح��ب 

خدمات  تقدم  التي  وامل��راك��ز  للجمعيات 

وخارجها،  اجلامعة  داخل  الإعاقة  لذوي 

وم��ن��ه��ا: اجل��م��ع��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ل��الإع��اق��ة 

لدعم  اخلريية  �شاعد  جمعية  ال�شمعية، 

الريا�س  مركز  املتعدد،  الت�شلب  مر�شى 

ال�شعودية  املجلة  للتاأهيل،  التخ�ش�شي 

والإج���راءات  القواعد  اخلا�شة،  للرتبية 

بجامعة  الإعاقة  ذوي  خلدمات  التنظيمية 

امل��ل��ك ���ش��ع��ود، ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

مركز  ال�شمع،  و�شعاف  ال�شم  للطالب 

ب�شمة  مركز  الإع��اق��ة،  ذوات  الطالبات 

للرعاية النهارية، جمعية الإعاقة احلركية 

للكبار، نادي القانون- حقوق ذوي الإعاقة 

بالتعليم والعمل ومركز ب�شمة الدنيا لذوي 

اخلا�شة. الحتياجات 
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مبنا�سبة اليوم العاملي للإعاقة 

يف لقاء علمي بعلوم الريا�سة

افتتاح مهرجان »إرادة« الترويحي الثالث

 »ISI« ترجمة األبحاث العربية القابلة للنشر في

مشكالت الحدود السياسية 
بالجغرافيا 

»فن اإللقاء« للمتفوقات والموهوبات

مب��ن��ا���ش��ب��ة ال���ي���وم 

ال����ع����امل����ي ل���ل�������ش���الم 

مقرر  طالبات  �شاركت 

ال�شيا�شية  اجلغرافيا 

ربيع   18 الأرب��ع��اء  يوم 

بور�شة   1439 الأول 

ع��م��ل حت��م��ل ع��ن��وان 

»م�����ش��ك��الت احل����دود 

باإ�شراف  ال�شيا�شية«، 

وفاء  اأ.  املقرر  اأ�شتاذة 

اأبو خليل. 

ح�شرت الور�شة وكيلة ق�شم اجلغرافيا د. اأ�شماء اأبا اخليل وجمموعة من 

الع�شوات والإداريات والطالبات، ت�شمنت امل�شكالت واخلالفات ال�شيا�شية 

ال�شعودية   : من  كل  وهي  م�شكالت  ع�شر  منها  عر�س  ال��دول  بع�س  بني 

واليابانية  ال�شينية  امل�شكلة  والعراق،  الكويت  بني  اخلليج  حرب  واليمن، 

�شوريا  وال�شودان،  م�شر  الثالث،  اجل��زر  على  واإي��ران  الإم��ارات  الثانية، 

وتركيا، م�شكلة ك�شمري يف الهند، العراق واإيران، اجلزائر واملغرب وكوريا 

اجلنوبية وال�شمالية.

الطلبة  ب��رن��ام��ج  م���ن  ح��ر���ش��اً 

املتفوقني واملوهوبني بوكالة جامعة 

التعليمية  لل�شوؤون  �شعود  امل��ل��ك 

م��ه��ارة  تنمية  ع��ل��ى  والأك��ادمي��ي��ة 

متثل  كونها  طالباته  لدى  الإلقاء 

اأهم �شور التوا�شل مع الآخرين يف 

اأ�شا�شية  وو�شيلة  احلايل  ع�شرنا 

اإدارة  نظمت  وال�شتمالة،  لالإقناع 

يف  الإل��ق��اء«  »ف��ن  دورة  الرنامج 

يومي  للطالبات  اجلامعية  املدينة 

الثالثاء 1439/3/17ه� والأربعاء 

1439/3/18ه����������، ومل����دة ث��الث 
الأ�شتاذة  مع  وبالتعاون  �شاعات 

عدد  وبح�شور  اجل���دوع  ام��ت��ن��ان 

ك��ب��ري م��ن ال��ط��ال��ب��ات امل��ت��ف��وق��ات 

واملوهوبات. 

ال�������دورة على  ارت���ك���ز حم����ور 

تقوم  ال��ت��ي  الأ�شا�شية  العنا�شر 

عليها مهارة الإلقاء، ومنها العر�س 

التدريب  م��ع  للمعلومات  اجل��ي��د 

وال��ت��ح�����ش��ري امل�����ش��ب��ق والإع�����داد، 

ال��ع��ق��ل��ي  ال����ت����وازن  اإىل  اإ����ش���اف���ة 

العاطفي.

التي  ال����دورة  ه���ذه  تخلل  وق���د 

ات�����ش��م��ت ب��ت��ف��اع��ل ال��ط��ال��ب��ات مع 

التطبيقات  من  جمموعة  امل��درب��ة 

واحلالت العملية.  

والن�شاط  الريا�شة  علوم  بكلية  البحوث  مركز  اأقام 

البدين بالتعاون مع مركز الرتجمة باجلامعة لقاًء علمياً 

بعنوان »م�شروع ترجمة الأبحاث العربية القابلة للن�شر 

.»ISI يف جمالت

الفا�شل  اأحمد  الدكتور  الكلية  عميد  اللقاء  ح�شر   

ووكيل الكلية للدرا�شات العليا والبحث العلمي الدكتور 

�شايع  الدكتور  البحوث  مركز  ومدير  ال�شاحلي  طارق 

الدكتور  واجل���ودة  للتطوير  الكلية  ووكيل  القحطاين 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  وع��دد  العلياين  م�شاعد 

وطالب الدرا�شات العليا بالكلية.

للدكتور  مبحا�شرة  العا�شرة  ال�شاعة  الرنامج  بداأ   

اإبراهيم القرين مدير مركز الرتجمة بعنوان »التعريف 

يقدمها«،  التي  واخلدمات  باجلامعة  الرتجمة  مبركز 

قدمها  عمل  ور�شة  ع�شرة  احل��ادي��ة  ال�شاعة  اأعقبها 

ملخ�شاً  ترتجم  »كيف  بعنوان  اجلبايل  الدكتور حممد 

من واإىل اللغة العربية«، لتبداأ جمموعة من املناق�شات 

مع احلا�شرين.
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»فوتوشوب« 
لطالبات ومنسوبات 

الجغرافيا
اخلريجات  �ش�ؤون  جلنة  قدمت 

بق�شم اجلغرافيا م�ؤخراً ور�شة عمل 

اإع���داد   ،»photoshop«بعن�ان

امل��ردا���س،  ليلى  الطالبات  وتقدمي 

ال�شمري،  واأف����راح  ال��ع��ن��زي  فجر 

م��ق��رر جغرافية  اأ���ش��ت��اذة  اإ���ش��راف 

العمران 203 جغر ومقررة اللجنة 

اأ. عائ�شة الرا�شد.

ال�ر�شة  لهذه  امل�شتهدفة  والفئة   

ال��ط��ال��ب��ات اخل��ري��ج��ات وامل��ت���ق��ع 

لعام  اجلغرافيا  بق�شم  تخرجهن 

1439/1438 واملهتمني بالربنامج.
ح�����ش��رت ال���ر���ش��ة وك��ي��ل��ة ق�شم 

اجل��غ��راف��ي��ا ال��دك��ت���رة اأ���ش��م��اء اأب��ا 

التدري�س  هيئة  وع�ش�ات  اخليل 

وطالبات  واخلريجات  والإداري���ات 

ق�شم اجلغرافيا.

»األفنية المستدامة« بجامعة  معرض لـ
الشارقة

اف��ت��ت��ح ال��دك��ت���ر 

ال�����ش��دي��ق اأح��م��د 

ال�������ش���ي���خ ن���ائ���ب 

م�����دي�����ر ج���ام���ع���ة 

لل�ش�ؤون  ال�شارقة 

يرافقه  الأكادميية، 

ال���دك���ت����ر حم��م���د 

دراب���������ش����ة ع��م��ي��د 

����ش����ؤون ال��ط��اب، 

الفن�ن  كلية  عميد  باأعمال  القائم  مهدي  عبدال�شاحب  والدكت�ر 

مت  وال��ذي  بالكلية،  امل�شتدامة  الأفنية  معر�س  والت�شميم،  اجلميلة 

تنفيذه على مدى ثاثة اأ�شهر بالتعاون مع �شركة بيئة لإعادة التدوير، 

بهدف زيادة ال�عي باأهمية اإعادة التدوير و�ش�لً لبيئة م�شتدامة، ومت 

عر�س جمم�عة من الأعمال الفنية ت�شمنت مقاعد خ�شبية ومعدنية 

املعرو�شة  الأعمال  اأظهرت  حيث  تدويرها،  معاد  بيئية  خامات  من 

مدى مهارة الطاب يف التعبري عن اأفكارهم الت�شميمية، وتنفيذها 

على اأر�س ال�اقع با�شتخدام خامات بيئية متن�عة.

مشروع تدريبي لموظفي »الدول العربية« 
بجامعة الخليج

ن���ف���ذت ج��ام��ع��ة 

اخل���ل���ي���ج ال��ع��رب��ي 

تدريبيتني  دورت���ني 

ال���ق���درات  لتنمية 

مل�ظفي  امل�ؤ�ش�شية 

ج���ام���ع���ة ال������دول 

من  وع��دد  العربية 

بالدول  امل�ش�ؤولني 

جمال  يف  العربية 

ر�شد وباغ التقدم 

املحرز لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة، بتم�يل من ال�كالة الأملانية 

للتعاون الفني الدويل، يف خط�ة لتنفيذ »ال�شرتاتيجية العربية للتنمية 

الإقليمي  الإطار  ي�شكان  اللذين  الإقليمية«  و»احل�كمة  امل�شتدامة« 

لر�شد التقدم الذي حترزه الدول العربية نح� حتقيق اأهداف التنمية 

بالهيئة  اأع�شاء  من  مك�ن  عمل  فريق  التدريب  وت���ىل  امل�شتدامة، 

الأكادميية بكلية الدرا�شات العليا بجامعة اخلليج العربي.

نتائج بحثية بجامعة قابوس تمنح أماًل 
لعالج سرطان الثدي

ت��شل فريق بحثي يف جامعة ال�شلطان قاب��س اإىل نتائج جديدة 

ت�شري اإىل وج�د ع�امل بروتينية تفرز كميات اأكرب يف الدورة الدم�ية 

ال�شلبي  الن�ع  من  الثدي  �شرطان  مر�شى  ل��دى  املناعية  واخلايا 

الثاثي غري املعتمد على وج�د م�شتقبات هرم�نية، مقارنة ببقية 

�شمن  وذل��ك  الهرم�نية،  امل�شتقبات  وج���د  على  املعتمدة  الأن����اع 

م�شروع بحثي بعن�ان »التحقق من �شحة العامة البي�ل�جية املحتملة 

وتعطي  العمانيات«.  الإن��اث  لدى  الثدي  �شرطان  وعاج  لت�شخي�س 

هذه النتائج الأمل ملر�شى �شرطان الثدي يف اإيجاد عاج جديد وفعال 

لهذا املر�س.

برنامج لتمكين اإلماراتيات في جامعة زايد
اأط���ل���ق���ت م���ؤ���ش�����ش��ة 

لتنمية  را�شد  بن  حممد 

امل�������ش���اري���ع ال�����ش��غ��رية 

وامل���ت��������ش���ط���ة، اإح�����دى 

اقت�شادية  م���ؤ���ش�����ش��ات 

»ومينا  وم�ؤ�ش�شة  دب��ي، 

 »W O M E N A
ج��ام��ع��ة  يف  ب���رن���اجم���اً 

زاي����د ل��ت��م��ك��ني ال��ن�����ش��اء 

لي�شبحن  الإم��ارات��ي��ات 

م�����ش��ت��ث��م��رات ورائ����دات 

بيئة  امل�شتقبل يف  اأعمال 

الأع��م��ال  ل��ري��ادة  مثالية 

يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، ومّت اإطاق الربنامج يف 

جامعة زايد للطالبات يف دبي، وه� م�ّجه اإىل الن�شاء الل�اتي يفّكرن 

بريادة الأعمال. واّتبعت  اأو يُبدين اهتماماً  مبهنٍة يف جمال التم�يل 

»م�ؤ�ِش�شات  برنامج  وركز  اأ�شابيع،  اأربعة  مدى  على  م�شارين  الدورة 

تّت�شم  جتارية  اأعماٍل  تاأ�شي�س  من  الطالبات  متكني  على  امل�شتقبل« 

باملتانة والإبداع.

جامعات 
خليجية

وا�شلت عمادة التط�ير واجل�دة ب�كالة اجلامعة للتخطيط والتط�ير م�ؤخراً 

ج�لتها التخ�ش�شية لدعم كليات اجلامعة بزيارة كلية الرتبية مبدينة الطالبات. 

املك�ن  فريقها  واجل���دة  التط�ير  عمادة  وكيلة  عمري  مها  الدكت�رة  تراأ�شت 

وحدة  واملقايي�س،  امل�ا�شفات  وحدة  الأكادميي،  والعتماد  اجل���دة  وحدة  من 

ال�شرتاتيجية، حيث قدمت  للخطة  التنفيذي  واملكتب  والإجراءات  ال�شيا�شات 

اأهمها  بينت فيه العديد من املحاور من  كل وحدة من وحدات الفريق عر�شاً 

املهام التي تق�م بها، واآلية تقدمي الدعم الكليات، كما متت املناق�شة والرد على 

ت�شاوؤلت احلا�شرات من من�ش�بات كلية الرتبية.  

�شلطانة  والدكت�رة  الرتبية،  كلية  وكيلة  باحاذق  الدكت�رة رجاء  اللقاء  ح�شر 

اآل ال�شيخ  م�شاعدة وكيلة كلية الرتبية للتط�ير واجل�دة، ووكيات اأق�شام كلية 

الرتبية. 

»التطوير والجودة« تزور التربية 

التقى �شاحب ال�شم� امللكي الأمري فهد بن 

�شلطان بن عبدالعزيز اأمري منطقة تب�ك رئي�س 

مبكتبه  باملنطقة  ال�شياحية  التنمية  جمل�س 

بالإمارة بح�ش�ر رئي�س الفريق ال�شع�دي للبعثة 

البدع  يف  الأثري  للتنقيب  الفرن�شية  ال�شع�دية 

ووكيل كلية ال�شياحة والآثار بجامعة امللك �شع�د 

روؤ�شاء  وبح�ش�ر  �شحلة  اأحمد  �شامر  الدكت�ر 

والعاملية  العلمية  املتخ�ش�شة  الفرق  واأع�شاء 

واليابانية  والنم�شاوية  والأمل��ان��ي��ة  ال�شع�دية 

خم�شة  يف  تعمل  التي  والب�لندية  والفرن�شية 

م�اقع مبنطقة تب�ك، وت�شم علماء متخ�ش�شني 

يف الدرا�شات الأثرية والإن�شانية لتنفيذ البحث 

الهيئة  عليها  وت�����ش��رف  باملنطقة  والتنقيب 

مع  بالتعاون  ال�طني  والرتاث  لل�شياحة  العامة 

م�ؤ�ش�شات ومعاهد وجامعات عاملية.

يف بداية اللقاء رّحب الأمري فهد بن �شلطان 

بروؤ�شاء واأع�شاء الفرق الذين ت�شرف�ا بال�شام 

على �شم�ه وقدم�ا عر�شاً لأهم ما ت��شلت اإليه 

اآلية التنقيب الأثري، واأكد �شم�ه اأهمية تقدمي 

الت�شهيات كافة لإجناح اأعمال هذه الفرق من 

قبل كل اجلهات ذات العاقة باملنطقة، م�شرياً 

اإىل اأهمية الآثار التي اأ�شبحت من اهتمامات 

على  حتت�ي  تب�ك  منطقة  واأن  اأجمع،  العامل 

العديد من امل�اقع التاريخية والأثرية الغنية.

ال�شياحة والآثار بجامعة  واأو�شح وكيل كلية 

امللك �شع�د رئي�س الفريق ال�شع�دي النم�شاوي 

للتنقيب عن الآثار مب�قع »قرية« الأثري الدكت�ر 

اأجنبية  بعثات  خم�س  هناك  اأن  �شحلة،  �شامر 

الأملانية  البعثة  وهي  تب�ك،  منطقة  يف  تعمل 

والفريق  عاماً،   15 منذ  تيماء  يف  تعمل  التي 

الب�لندي الذي يعمل يف قرية »عين�نه«، اإ�شافة 

وادي  يف  يعمل  ال���ذي  ال��ي��اب��اين  ال��ف��ري��ق  اإىل 

الذي  الفرن�شي  ال�شع�دي  والفريق  »املحرق«، 

مبحافظة  يف  له  م��شم  اأول  يف  حالياً  يعمل 

البدع، بالإ�شافة اإىل فريق اآخر م�شرتك يعمل 

يف م�قع »قرية« �شمال مدينة تب�ك.

تب�ك  منطقة  اإن  �شحلة  ال��دك��ت���ر  وي��ق���ل 

تعترب جاذبة ب�شكل عام للبعثات العلمية، نظراً 

�شمال  يف  وم�قعها  ال�شرتاتيجية،  لأهميتها 

اململكة و�شمال اجلزيرة العربية قدمياً، م�شرياً 

العامة  الهيئة  جت��ذب  اأن  املت�قع  من  اأن��ه  اإىل 

البعثات  من  ع��دداً  ال�طني  وال��رتاث  لل�شياحة 

نطاق  لت��شيع  ت��ب���ك  منطقة  اإىل  الأجنبية 

العمليات البحثية، م�ؤكداً اأن املكت�شفات �شتزيد 

من الإنتاج العلمي الذي �شيك�ن عن�شر جذب 

اقت�شادي  م��ردود  له  ويك�ن  للمنطقة،  مهماً 

اإىل  ال�شياحي  اجلذب  يف  وي�شاهم  ا�شتثماري 

تلك امل�اقع الأثرية.

الطلبة  ب��رن��ام��ج  ج��ه���د  �شمن 

امل��ت��ف���ق��ني وامل����ه����ب���ني يف دع��م 

اأق���ام  ب��اجل��ام��ع��ة  امل����اه���ب  جميع 

»الت�ش�ير  بعن�ان  دورة  الربنامج  

املعماري  الت�ش�ير  الف�ت�غرايف.. 

ب�اقع   وذل��ك  اجلامعة«.  مل�ه�بات 

6 ���ش��اع��ات ت��دري��ب��ي��ة وا���ش��ت��م��رت 
ال�شاعة  من  اخلمي�س  ي�م  لي�مني 

باملدينة   2 ال�����ش��اع��ة  وح��ت��ى   12

اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات وال�����ش��ب��ت 

مب��ن��ت��زه ال��ب��ج��ريي م���ن ال�����ش��اع��ة 

8 ���ش��ب��اح��اً وح��ت��ى ال�����ش��اع��ة 11 
ال��دورة،  ملحاور  التطبيقي  للجانب 

يف  للطالبات  ال���دورة  وخ�ش�شت 

م�شار الطلبة امل�ه�بني.

جناء  الأ�شتاذة  ال��دورة  قدمت 

كبري  وب���ح�������ش����رع���دد  اخل��ل��ي��ف��ة 

فن  يف  امل���ه���ب��ات  الطالبات  م��ن 

حم��اور  ارت��ك��زت  حيث  الت�ش�ير، 

الت�ش�ير  عن  مقدمة  على  ال��دورة 

واأن�اع  واأهميته  واأن�اعه  املعماري 

العد�شات املنا�شبة لهذا الت�ش�ير.

يذكر اأن برنامج الطلبة املتف�قني 

على  يحت�ي  باجلامعة  وامل�ه�بني 

ثاثة م�شارات رئي�شية، هي م�شار 

رع��اي��ة امل��ت��ف���ق��ني وم�����ش��ار رع��اي��ة 

امل�ه�بني وم�شار التلمذة.

اأق������ام م���رك���ز امل���ل���ك ���ش��ل��م��ان 

العربية  اجلزيرة  تاريخ  لدرا�شات 

عمل  ور���ش��ة  م���ؤخ��راً  وح�شارتها 

بق�شم  العليا  الدرا�شات  لطالبات 

ودرا�شة  »ال�ش�رة  بعن�ان  التاريخ 

التاريخ« قدمتها  الدكت�رة مها اآل 

خ�شيل ع�ش� هيئة التدري�س جامعة 

عبدالرحمن.   بنت  ن���رة  الأم���رية 

بداأت ال�ر�شة بالرتحيب بالدكت�رة 

ثم حتدثت  امل�شاركات،  والطالبات 

الدكت�رة مها عن  اأهداف ال�ر�شة 

وال��ت��ع��ري��ف ب��اأه��م��ي��ة ال�����ش���رة يف 

درا�شة التاريخ، وبينت العاقة بني 

وحتليلها  التاريخ  ودرا�شة  ال�ش�رة 

ورب���ط���ه���ا ب��ال�����ش��ي��اق ال��ت��اري��خ��ي 

يف  ال�����ش���ر  وت�شنيف  امل��ن��ا���ش��ب، 

جمم�عات متنا�شقة تدعم حقائق 

من  ال�شتفادة  وحماولة  تاريخية 

ومعرفة  ال�ش�رة  وت�ظيف  ال�ش�ر 

املزيف منها وت��شيحه.

منذ  الإن�شان  اأن  عن  وذك��رت   

ت�شجيل  على  حر�س  وج�ده  بداية 

ت���اري���خ���ه، ف�����ش��ج��ل��ه ع���ن ط��ري��ق 

الر�ش�مات والنق��س، ويق�ل بع�س 

ال��ب��اح��ث��ني: »ال�����ش���رة وال��ر���ش���م 

دون  التي  الكلمة  ه��ي  والنق��س 

تركه  ما  وكل  تاريخه  بها  الإن�شان 

الإن�شان ي�شتحق التدوين وي�شتحق 

اأن يك�ن م�شدراً للتاريخ، واأن بع�س 

ا�شتخدام  يف�شل�ن  ل  الباحثني 

اأن  ويعتربون  اأبحاثهم،  يف  ال�ش�ر 

عن  وقالت  ناق�شة،  بها  املعل�مات 

اأهمية ال�ش�ر واأنها تك�شف احلياة 

واجل�انب  وال�شيا�شية  الجتماعية 

التاريخي  والت�شل�شل  العمرانية 

تط�ر  �ش�ر  مثال  معينة،  ملنطقة 

اأن  وبينت  ال�شريفني،  احل��رم��ني 

املجلد  مثال  احلدث  ترثي  ال�ش�ر 

من  وه���  الطائف،  لبعثة  امل�ش�ر 

�شلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  اإ����ش���دارات 

العربية  اجلزيرة  تاريخ  لدرا�شات 

وح�شارتها واأن البحث عن ال�ش�رة 

هناك  ع�����ش���ائ��ي  ب�شكل  ي��ت��م  ل 

والباحث  بال�ش�ر  حتتفظ  مراكز 

اأك��رب جلمع  يبذل ج��ه��داً  اأن  لب��د 

بتفاعل  ال��دورة  واأنهت  م�شادره«. 

ج��م��ي��ل م��ن ال��ط��ال��ب��ات و���ش��ك��رت 

الدكت�رة مها اآل خ�شيل مركز امللك 

اجلزيرة  تاريخ  لدرا�شات  �شلمان 

العربية وح�شارتها على تبنيه هذه 

الدورة وبالأخ�س الدكت�ر عبداهلل 

ال�شبيعي. 

أمير تبوك يلتقي رئيس البعثة السعودية الفرنسية 
للتنقيب األثري

التصوير 
الفوتوغرافي 
لموهوبات 

الجامعة

الصورة ودراسة التاريخ.. بمدينة الطالبات



تدشين محطة لقياس الرياح بجامعة أم درمان
د�شنت وزارة املوارد املائية والري والكهرباء 

بجامعة  ال��ري��اح  قيا�س  حمطة  ال�����ش��ودان��ي��ة، 

اأمدرمان الأهلية والتي نفذتها الوزارة يف اإطار 

بالبالد،  والبحثية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  دعم 

حيث اإن املحطة متّكن من معرفة ن�شبة الإ�شعاع 

اجل��وي،  وال�شغط  ال��ري��اح  و�شرعة  ال�شم�شي 

املتجددة  للطاقات  العامة  الإدارة  مدير  واأك��د 

الهتمام  عي�شى،  حمجوب  املهند�س  بالوزارة، 

بدعم البحث العلمي ملواكبة التطور وتعدد م�شادر اإنتاج الطاقة، وقال 

ن الطالب والباحثني من الطالع  اإن اإن�شاء حمطة للقيا�س باجلامعة ميِكّ

اأ�شحت  التي  املتجددة،  الطاقات  جم��ال  يف  احلديثة  التقنيات  على 

تت�شدر اهتمامات دول العامل يف اإنتاج الكهرباء.

»القاضي عياض« األولى على مستوى المغرب 
والبلدان الفرنكوفونية

القا�شي  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ق���ال 

عبداللطيف  مب��راك�����س،  ع��ي��ا���س 

التي  املوؤ�ش�شة،  هذه  اإن  امل��راوي، 

�شنة،  بعد  �شنة  اإ�شعاعها  يتعزز 

العايل  للتعليم  موؤ�ش�شة  اأ�شحت 

ذات جاذبية على امل�شتوى الوطني، 

واأو�شح اأن اأكرث من 100 األف طالب اختاروا متابعة درا�شتهم يف هذه 

اجلامعة املتميزة،  منهم 24 األف طالب جديد مقارنة مع مو�شم 2016-

2017، ولفت النتباه اإىل ا�شتقرار عدد املوارد الب�شرية »1500 اأ�شتاذ 
–باحث«، اأي اأ�شتاذ لكل 100 طالب واإطار اإداري لكل 80 طالباً، وهو 
معدل اأعلى باأربع مرات مقارنة باجلامعات الفرن�شية والرتكية، م�شًرا 

اإىل اأن اجلامعة متكنت من احتالل املرتبة الأوىل على م�شتوى جامعات 

املغرب العربي والبلدان الفرنكوفونية باإفريقيا.

امل�شتقبلية  اخل��ط��ة  تنفيذ  تفعيل  اإط���ار  يف   

»AAFAQ2029« باجلامعة،  للتعليم اجلامعي 

قامت وحدة اآفاق برئا�شة  وكيل عمادة التطوير 

واجلودة ل�شوؤون التطويرالدكتور م�شفر ال�شلويل 

عقد  مت  حيث  امل��ه��ارات،  تطوير  لعمادة  ب��زي��ارة 

على  امل�شرف  با�شطح    عادل  والدكتور  اجتماع 

عمادة تطوير املهارات.

تعزيز  ب��رن��ام��ج   ملناق�شة  الج��ت��م��اع  ه��دف   

الإبداع والتميز لدى اأع�شاء هيئة التدري�س كاأحد 

اجلامعي  للتعليم  امل�شتقبلية  اخلطة  ال��رام��ج 

تنفيذه  على  تعمل  وال���ذي   ،AAFAQ2029
عمادة تطوير املهارات باجلامعة.

خطة 2029

م�شفر  ال��دك��ت��ور  ت��ق��دمي  الج��ت��م��اع  ت�شمن 

امل�شتقبلية  اخلطة  عن  موجزاً  تعريفاً  ال�شلويل 

م�شتماًل   »AAFAQ2029  « اجلامعي  للتعليم 

على عدد من امل�شارات ال�شرتاتيجية والأهداف 

بالإ�شافة  م�شار،  لكل  التابعة  ال�شرتاتيجية 

على  م�شار  لكل  التابعة  التنفيذية  الرامج  اإىل 

الفرتة  يف  باجلامعات  تنفيذها  يتم  والتي  حدة، 

الرامج  تلك  تنفيذ  اأهمية  اأو�شح  كما  احلالية، 

ال�شرتاتيجية يف حتقيق الرتقاء بالتطوير املهني 

ب�شكل موؤ�ش�شي يف التعليم والتعلم والبحث العلمي 

باجلامعة.

متيز اجلامعة

للرنامج  م��وج��زاً  و���ش��ف��اً  ال�شلويل  د.  ق��دم 

واأهدافه املتعددة، ومنها جتويد ممار�شة التجارب 

باجلامعة،  العلمي  والبحث  التعليم  يف  الفاعلة 

التدري�شية  الهيئة  ق��درات  تعزيز  اإىل  بالإ�شافة 

يف التدري�س والبحث العلمي، والإ�شهام يف تعزيز 

مهارات الطلبة، واأو�شح اأن ا�شتحداث اأن�شطة اأو 

ممار�شات عاملية يف جمال تنمية الإبداع والتميز 

متيز  من  �شيرثي  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ل��دى 

اجلامعة يف هذا املجال.

م�ساحة وا�سعة

بني  م��ن  اأن  با�شطح  ع��ادل  الدكتور  واأو���ش��ح 

ق��درات  تعزيز  امل��ه��ارات  تطوير  عمادة  اأول��وي��ات 

ومهارات من�شوبيها لغر�س ثقافة الإبداع والتميز 

لدى اجلميع، واأن توجه العمادة يعتمد على اختيار 

الدورات ذات الحتياج بحيث تكون هذه الدورات 

كما  باجلامعة،  التدري�س  هيئة  لأع�شاء  داعمة 

اأ�شاف اأن هذا الرنامج �شيعطى م�شاحة وا�شعة 

يتم ال�شتفادة منها  اأخرى  لو�شع برامج تدريبية 

اأع�شاء  لدى  والتميز  الإب��داع  عمليات  تعزيز  يف 

هيئة التدري�س.

اجلامعة بيت خربة

تطوير  عمادة  اإ�شرتاتيجية  تنفيذ  اإط��ار  ويف 

برنامج  تنفيذ  يخدم  مب��ا  امل�شتقبلية  امل��ه��ارات 

هيئة  اأع�����ش��اء  ل���دى  وال��ت��م��ي��ز  الإب�����داع  »تنمية 

قوالب  اأربعة  و�شع  ج��اٍر  اأن��ه  اأو�شح   التدري�س« 

اكتمالها  عند  باجلامعة  تعميمها  �شيتم  للتدريب 

برنامج   – تاأهيلية  »برامج  تتناول  الرامج  وهذه 

الرخ�س املهنية- برامج تطويرية- برنامج تدريب 

املدربني«، والتي �شتوؤهل اجلامعة لأن تكون بيت 

ال�شعودية  اجلامعات  يف  املدربني  لتدريب  خرة 

الأخرى.

تنفيذية  اإعداد خطة  اأهمية  الجتماع  وناق�س 

هيئة  لأع�شاء  والتميز  الإب���داع  تعزيز  لرنامج 

التدري�س، وو�شع اآليات حمددة للتعاون مع وكالة 

عمادة  يف  ممثلة  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة 

التدريبية  الرامج  واق��رتاح  واجل���ودة،  التطوير 

تنمية  برنامج  تنفيذ  يف  التميز  لتحقيق  الالزمة 

الإبداع والتميز لدى اأع�شاء هيئة التدري�س.

ح�شر الجتماع كل من الدكتور حممد اأحمد 

امل��ه��ارات،  تطوير  بعمادة  اجل��ودة  وح��دة  رئي�س 

التخطيط  وح��دة  رئي�س  ح�شن  حممد  الدكتور 

والدكتور عبدالنعيم الكا�شف م�شرف وحدة اآفاق 

بعمادة التطوير واجلودة.

املهند�شني  هيئة  م��ن  وف��د  ق��ام 

فيزمترغ  ب���ادن  ب��ولي��ة  الأمل��ان��ي��ة 

دانييل  التنفيذي  امل��دي��ر  برئا�شة 

احتاد  مدير  ارتل  والدكتور  �شاندر 

ال�شت�شارية  الهند�شية  امل��ك��ات��ب 

الهند�شة  لكلية  ب���زي���ارة  م���وؤخ���راً 

وليد  الدكتور  بعميدها  والل��ت��ق��اء 

زاهد، بح�شور وكيل الكلية الدكتور 

اأحمد النعيم ورئي�س ق�شم الهند�شة 

املدنية الدكتور عبداهلل ال�شبهان.

للتعاون  ا�شتمراراً  الزيارة  تاأتي 

القائم بني الطرفني منذ اأربع �شنوات 

ق�شم  طالب  تدريب  برنامج  لدعم 

ال�شيف  ف�شل  يف  املدنية  الهند�شة 

هند�شة  مبكاتب  اأ�شابيع   10 مل��دة 

م��ت��ف��رق��ة يف م��دي��ن��ة ���ش��ت��وجت��ارت، 

اأملانيا،  يف  ال�شيارات  �شناعة  مركز 

كجزء من متطلبات التخرج يف كلية 

الهند�شة. قدم العميد يف الجتماع 

نبذة عن اإمكانيات واإجنازات جامعة 

اإقليمياً  الهند�شة  امللك �شعود وكلية 

ودولياً وفق روؤية اجلامعة 2030م، 

يف  ال�شركاء  اختيار  اأهمية  وذك��ر 

من  العملي  وال��ت��دري��ب  الأب���ح���اث 

جهات حملية و�شركات دولية ودعم 

من خالل  للتدريب  املادي  اجلامعة 

التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكالة 

اختيار  طريقة  ذاك��راً  والأكادميية، 

الطالب  ومقابلة  بانتقاء  املتدربني 

ومهاراتهم  العلمي  م�شتواهم  وف��ق 

الثمينة  الفر�س  هذه  ملثل  للرت�شيح 

املكاتب  عمل  كيفية  على  لالإطالع 

الهند�شية الدولية مما يرفع م�شتوى 

ليكونوا  والأكادميي  املهني  تاأهيلهم 

قيادين يف تنمية الوطن م�شتقباًل.

ولتاأكيد جودة التدريب اخلارجي، 

زي��ارات  ب��اإج��راء  الكلية  اإدارة  تقوم 

الطالب  ت��دري��ب  لأم��اك��ن  ميدانية 

والل��ت��ق��اء ب��ه��م وب��امل�����ش��رف��ني على 

تدريبهم.

واأع�������رب ال��ع��م��ي��د ع���ن ���ش��ك��ره 

اإبراهيم  للدكتور  و  للوفد  وتقديره 

احلماد، ع�شو هيئة التدري�س بق�شم 

ودعمه  لتاأ�شي�شه  املدنية،  الهند�شة 

لهذا الرنامج، ووعد العميد بدعم 

املتبادلة  الثنائية  العالقة  ا�شتمرار 

واملكاتب  الطالب  م�شلحة  فيه  ملا 

الأملانية الهند�شية املتميزة عاملًيا.
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تنمية اإلبداع والتميز لدى أعضاء هيئة التدريس

هيئة المهندسين األلمانية تزور »الهندسة«

املهارات«  »تطوير  بـ  اآفاق  ناق�شتها 

»المجتمع« تلتقي فريق إتقان 

اإت��ق��ان  ن��ظ��ام  ف��ري��ق م��ن  زار 

كان  حيث  املجتمع،  كلية  موؤخراً 

الدكتور  عميدها  ا�شتقباله  يف 

الكلية  ووكيل  الزهراين،  عبداهلل 

اأ�شامة  الدكتور  واجلودة  للتطوير 

الفراج.

 ب��ع��د ذل���ك اج��ت��م��ع م��ع فريق 

م���ن وح����دة اجل�����ودة والع��ت��م��اد 

على  لالطالع  بالكلية  الأكادميي 

النظام،  ملتطلبات  الكلية  اجن��از 

حول  الآراء  تبادل  اإىل  بالإ�شافة 

�شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط  بع�س 

عمله،  وحت�شني  النظام  تطوير 

بني  الأوىل  تعد  الكلية  اإن  حيث 

اأنهت جميع  التي  اجلامعة  كليات 

متطلبات جتديد العتماد الوطني 

عر نظام اإتقان، كما اأنها �شارفت 

مبا  املتطلبات  جميع  اإن��ه��اء  على 

واملقررات  الرامج  اإدارة  يخ�س 

يف نظام اإدارة اجلودة يف اجلامعة  

اأن  يوؤهلها  مم��ا   KSU-QMS
ت�شتويف  التي  الأوىل  الكلية  تكون 

مبا  اإتقان  نظام  متطلبات  جميع 

الوطني  العتماد  جتديد  يخ�س 

اجلامعة  اجل��ودة يف  اإدارة  ونظام 

.KSU-QMS

جامعات 
عربية



ملحقية أستراليا تحتفل باليوم 
العالمي للغة العربية

العاملي  باليوم  اأ�سرتاليا،  لدى  ال�سعودية  الثقافية  امللحقية  احتفلت 

ووزيرة  الروقي،  م�سعل  ال�سفارة  باأعمال  القائم  بح�سور  العربية،  للغة 

والأمني  كريكت،  اإليزابيث  الثقافية  التعددية  ل�سوؤون  الأ�سرتالية  الظل 

ال�سفراء  من  وعدد  اإمل��ان،  اآدم  اأ�سرتاليا  يف  اليون�سكو  ملفو�سية  العام 

العرب وممثلي البعثات الدبلوما�سية.

عبدامللك  ال�سعودي  الت�سكيلي  للفنان  معر�ساً  احلفل  وت�سمن 

للمو�سيقي  والعود  الناي  اآلتي  على  مو�سيقية  ومقطوعات  اخلالدي، 

مارك جونز، وفيلماً وثائقياً عن جهود اململكة يف خدمة اللغة العربية.

امللحقية  حر�ص  خ���داوردي  ه�سام  الدكتور  الثقايف  امللحق  واأك��د 

الت�سامح  على ا�ستثمار املنا�سبات لتعزيز جهود اململكة يف ن�سر ثقافة 

وال�سالم، وال�سداقة بني اململكة و�سعوب العامل.
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رعى وزير التعليم الدكتور اأحمد العي�سى، انطالق فعاليات املهرجان 

امل�سرحي الأول للجامعات ال�سعودية، بتنظيم جامعة امللك خالد، والذي 

ال�سعودي،  امل�سرحي  الفن  خارطة  لر�سم  ويهدف  اأي��ام،   5 ملدة  ا�ستمر 

ال�سعودية،  امل�سرحية  احلركة  تن�سيط  يف  ال�سباب  الفنانني  دور  وتفعيل 

ودعم املواهب الفنية من اجليل اجلديد.

منها  م�سرحية،  عرو�ص  اإىل  اإ�سافة  فعاليات،  عدة  املهرجان  و�سم 

ندوات م�سرحية وتطبيقية بعد كل عر�ص م�سرحي، مب�ساركة عدد من 

جنوم امل�سرح ال�سعودي. واأو�سحت اللجنة الإعالمية للمهرجان، يف بيان 

من  ع��دداً  متثل  املهرجان،  يف  �ساركت  م�سرحية  فرق   10 اأن  �سحايف، 

تتفق مع  للعرو�ص،  فنية  وا�سرتاطات  ال�سعودية، وفق معايري  اجلامعات 

جميع ال�سرتاطات واملعايري املعروفة يف املهرجانات امل�سرحية بال�سعودية، 

من اأهمها اأن يتنا�سب العر�ص مع الفئة املتلقية، وهي فئة ال�سباب، مع 

و�سع حد اأدنى للم�ستوى الفني املقبول للم�ساركة.

وبيَّنت اللجنة اأن العرو�ص امل�ساِركة هي: عر�ص جامعة الإمام حممد 

بن �سعود الإ�سالمية »الكتاتيب«، وجامعة امللك في�سل »احلقيبة«، وجامعة 

»دون  وجامعة جدة  »املتحف«،  عبدالعزيز  امللك  وجامعة  »ثقوب«،  طيبة 

في�سل  بن  عبدالرحمن  الإم���ام  وجامعة  ���س��وت«،  �سناب  على  كي�سوت 

»احلا�سمة«، وجامعة جازان »املحطة ل تغادر«، وجامعة امللك خالد »ما 

العتمة«، وجامعة امللك �سعود »املكا�سون«، وعر�ص جامعة الطائف  وراء 

»نع�ص«.

�شارك كمتحدث رئي�س يف »جائزة يدان العاملية« بهونغ كونغ

العي�سى،  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  �سارك 

يف حفل جائزة يدان العاملية، كمتحدث رئي�ص يف 

احلفل الذي يقام لأول مرة يف هونغ كونغ بح�سور 

 400 يقارب  وم��ا  كونغ  لهونغ  الإداري���ة  احلاكمة 

�سخ�سية عاملية تعليمية.

وقال وزير التعليم يف كلمته: »ي�سرفني اأن اأكون 

البارزين  املتحدثني  من  املجموعة  ه��ذه  بني  هنا 

التعليم يف  لتح�سني  املهنية  حياتهم  كر�سوا  الذين 

املناطق عرب العامل، ونحن متفقون جميًعا اأن اأثمن 

املوارد لدى الدول هي قدرات �سعوبها، لذا يجب 

اأ�سمل  القدرات  لتلك  الأمثل  ال�ستثمار  يكون  اأن 

واأو�سع مما هو عليه يف معظم الدول«.

العربية  »اململكة  العي�سى:  الدكتور  واأ���س��اف 

التي  الوفرية  ال�سعودية غنية بالرثوات الطبيعية 

كدولة حديثة،  ب�سرعة  التطور  من  البالد  مكنت 

الواحد  املورد  العتماد على هذا  فاإن  ومع ذلك 

اعرتفت  وق��د  الرتكيز،  �سيق  القت�ساد  يجعل 

طموحة  اأجندة  واأطلقت  بذلك  اململكة  حكومة 

اإىل خلق  تهدف   ،2030 روؤي��ة  كما هو مبني يف 

اقت�ساد متنوع يوفر فر�ساً جديدة للجيل القادم 

ويخلق اإمكانيات م�ستقبل جديدة، وهذا يعني بناء 

اقت�ساد قائم على املعرفة«.

واأكد العي�سى اأن التعليم اأحد اأبرز اأركان روؤية 

للم�ستقبل،  القادم  اجليل  لإعداد   2030 اململكة 

وجتهيزهم لي�ص فقط بقاعدة وا�سعة من املعرفة، 

يف  املتمثل  فالتقليد  والكفاءات،  باملهارات  ولكن 

نقل املعارف القائمة بب�ساطة مل يعد كافياً، ونحن 

بحاجة اإىل اإعادة النظر يف التعليم من مرحلة ما 

قبل املدر�سة.

من  �سل�سلة  اتخذت  التعليم  وزارة  اأن  واأو���س��ح 

الإجراءات ل�سمان جودة املناهج الدرا�سية، والعمل 

اإىل منهج قائم  التقليدي  التعليم  على النتقال من 

على الكفاءة، لفتاً النظر اإىل اأن هذا التحول يعني 

الذين  املعلمني  ودع��م  توجيه  لإع��ادة  كبرياً  جهداً 

كبري،  ب�سكل  الدرا�سي  ال�سف  يف  دوره��م  �سيتغري 

هذه  يف  تتعامل  ال�سعودية  التعليم  وزارة  اأن  مبيناً 

املرحلة املبكرة مع �سركاء دوليني كالرابطة الوطنية 

لتعليم الأطفال ال�سغار »نايك« يف الوليات املتحدة 

لكت�ساب خربة اإ�سافية يف تنمية الطفولة املبكرة من 

اأجل ت�سميم املناهج واملعايري ب�سكل منا�سب، وتوقيع 

اتفاقية �سراكة بني وزارة التعليم يف اململكة ومنظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي ل�ستك�ساف 

وتنفيذ  ت�سميم  يف  التعاون  تعميق  وزيادة  الفر�ص، 

والتنمية،  القت�سادي  النمو  تعزيز  بهدف  التعليم 

اإطار  بو�سع  التعليم  تقييم  جلنة  قيام  اإىل  اإ�سافة 

ومعايري عامة للمناهج الدرا�سية، وهي املرة الأوىل 

للتطور  مرجع  توفري  على  اململكة  فيها  تعمل  التي 

امل�ستقبلي املت�سق جلميع الربامج املدر�سية.

مهماً  تقدماً  اململكة حتقق  اأن  العي�سى  واأب��ان 

من  ا�سرتاتيجية  وهي  الرقمي،  التعليم  دمج  يف 

التفاعلي من  التعلم  من  املزيد  ت�سجع  اأن  �ساأنها 

خالل الألعاب واأ�سرطة الفيديو والكتب املدر�سية 

امل��ه��ارات  تهذيب  على  ي�ساعد  مم��ا  التفاعلية، 

التقنية لالأطفال يف �سن مبكرة .

وتناول الدكتور العي�سى يف كلمته متكني املراأة 

وال�سحي  ال��ب��دين  التعليم  وت��ق��دمي  اململكة،  يف 

للفتيات، واإ�سافة دورات للتعليم والتوعية بالقيادة 

الآمنة للفتيات �سمن برامج اجلامعات الن�سائية، 

م�سرياً اإىل اإدراك امل�سوؤولني يف اململكة لالأهمية 

احليوية لتح�سني التعليم املهني، واإ�سافة خيارات 

التعليم املهني يف املرحلة الثانوية، كخيار ومكمل 

لكت�ساب املهارات اليدوية واملهنية اإىل امل�سارات 

الأكادميية التقليدية.

خادم  حكومة  ا�ستثمار  اإىل  التعليم  وزير  واأ�سار 

العايل  التعليم  يف  كبري  ب�سكل  ال�سريفني  احلرمني 

خ���الل ال��ع��ق��د امل��ا���س��ي م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج خ��ادم 

جامعة  واإن�����س��اء  لالبتعاث،  ال�سريفني  احل��رم��ني 

بحثية  كجامعة  والتقنية،  للعلوم  ع��ب��داهلل  امللك 

املنح  برنامج  اأن  اإىل  النتباه  امل�ستوى، لفتاً  عاملية 

الدرا�سية مول الدرا�سة يف اخلارج لع�سرات الآلف 

يف  اجلامعات  اأف�سل  يف  ال�سعوديني  ال�سباب  من 

العامل وكان ما ل يقل عن 40 % من الطالب الذين 

يح�سلون على درجات يف اخلارج من الن�ساء، وميثل 

هذا الربنامج ا�ستثماًرا هائاًل يف م�ستقبل اململكة، 

وقد اأّهل ال�سباب ال�سعودي املوهوبني بتعليم ممتاز، 

كبرياً  اإ�سهاماً  وتطور دويل، ومنظور وا�سع �سيكون 

يف حتقيق اأهداف روؤية 2030.

تظهر  التي  بجامعاتنا  يفخر  بلدنا  »اإن  وق��ال: 

جامعاتنا  جميع  من  ونتوقع  العاملي،  الت�سنيف  يف 

تكييف  خ��الل  من  التغيري  ل�سرورة  ت�ستجيب  اأن 

ب��راجم��ه��ا ال��درا���س��ي��ة وط���رق ال��ت��دري�����ص لإع���داد 

ونحن  ب�سرعة،  املتغرية  العمل  ل�سوق  اخلريجني 

ندرك اأن جميع اخلريجني يحتاجون اإىل م�ستويات 

عالية من الكفاءة التقنية جنباً اإىل جنب مع القدرة 

من  وا���س��ع��ة  جمموعة  م��ن  امل��ع��رف��ة  توظيف  على 

التخ�س�سات الأكادميية.

وزير التعليم: نتجه لخلق اقتصاد متنوع 
يوفر فرصًا جديدة للجيل القادم

جامعة الملك سعود شاركت بمسرحية »المكاسون«

ملتقى بحثي 
بجامعة القصيم

ممثلة  الق�سيم  جامعة  نظمت 

امللتقى  م���وؤخ���راً،  ال��ط��ب،  ب��ك��ل��ي��ة 

ع�سر،  احل���ادي  ال��ط��ب��ي  ال��ب��ح��ث��ي 

الدكتور  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ب��رع��اي��ة 

ومب�ساركة  ال���داود،  عبدالرحمن 

اأكرث من 200 بحث علمي، ويهدف 

على  الطالب  اإط��الع  اإىل  امللتقى 

جمال  يف  العلمية  البحوث  اأحدث 

وال���س��ت��ف��ادة من  ت��خ�����س�����س��ات��ه��م، 

العلمي. البحث  م�ستجدات 

انطالق فعاليات املهرجان امل�رسحي للجامعات ال�شعودية

لقاء علمي حول حقوق ذوي 
اإلعاقة في التعليم العالي

يعقد مبركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة حلقة نقا�ص بعنوان »حقوق 

الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف التعليم العايل«، واأو�سح اأحمد بن عبدالعزيز 

اليحيى املدير العام التنفيذي والأمني العام للمركز اأن اللقاء، الذي يقام 

بق�سر الثقافة بحي ال�سفارات بالريا�ص، يهدف اإىل ت�سليط ال�سوء على 

اأهم املحاور التي ت�سهم يف �سياغة حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف 

التعليم العايل من خالل ت�سمني اأهم املعايري املهنية واأبرزها واللوائح 

والأنظمة التي تكفل فر�ص التعليم املت�ساوية يف التعليم العايل بحكم اأن 

التعليم العايل لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة ليزال ميداناً حديث العهد رغم 

وجود بع�ص التجارب املقدرة من بع�ص اجلامعات والكليات يف اململكة.

اإطار ينظم عمل  اإىل  للتو�سل  اللقاء ترمي  اأن مناق�سات  اإىل  ولفت 

واأداء موؤ�س�سات التعليم العايل يف توفري بيئة تعليم مثالية �سمن �سياق 

اهتمام الدولة يف متكني الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

ويت�سمن اللقاء، الذي ينظمه ق�سم ال�سوؤون الأكادميية باملركز اأربعة 

حماور يف جل�سة علمية يراأ�سها الدكتور نا�سر بن علي املو�سى ع�سو 

جمل�ص ال�سورى.

التقويم األكاديمي يعتمد 
برامج هيئة الجبيل وينبع

�سهد املركز الوطني للتقومي والعتماد الأكادميي التابع لهيئة تقومي 

التعليم يف مقره بالريا�ص توقيع عقد تنفيذ م�سروع الدرا�سة التقوميية 

وينبع،  باجلبيل  امللكية  للهيئة  التابعة  للكليات  املوؤ�س�سي  امل�ستوى  على 

بالإ�سافة اإىل توقيع عدد من عقود العتماد على امل�ستوى الرباجمي.

ومّثل املركز الوطني للتقومي والعتماد الأكادميي يف توقيع التفاقية 

الدكتور اأحمد بن يحيى اجلبيلي املدير التنفيذي للمركز، ومن اجلانب 

الآخر الدكتور ماهر الغامن مدير كلية اجلبيل اجلامعية.

ونّوه اجلبيلي يف نهاية الجتماع اإىل اأن هذه امل�ساريع التطويرية تعد 

من  مزيد  اإىل  تهدف  التي  وينبع  للجبيل  امللكية  الهيئة  مع  تعاون  اأول 

الرقي يف العملية الأكادميية للكلية.



�شارك نحو 30 طالباً من جامعة 

امل��ل��ك خ��ال��د ي��راف��ق��ه��م م��دي��ر ع��ام 

وال��راث  لل�شياحة  العامة  الهيئة 

املهند�س  ع�شري  مبنطقة  الوطني 

حممد العمرة، يف الأعمال امليدانية 

التي تنفذها الهيئة العامة لل�شياحة 

»ُج��ر���س«  مبوقع  الوطني  وال���راث 

الأثري يف حمافظة اأحد رفيدة. 

واأو�شح العمرة اأن امل�شاركة تاأتي 

اإنفاًذا لتوجيهات رئي�س الهيئة الأمري 

�شلطان بن �شلمان يف الوقوف على 

القائمة  للأعمال  الفنية  التفا�شيل 

خ��ادم  ب��رن��ام��ج  �شمن  امل��وق��ع،  يف 

احلرمني ال�شريفني للعناية بالراث 

احل�شاري.

واأكد العمرة، اأن اجلامعة �شريك 

اأع��م��ال��ه��ا  ك��ل  يف  للهيئة  رئ��ي�����ش��ي 

ه��ذه  م��ث��ل  اأن  م��ب��ي��ن��اً  ب��امل��ن��ط��ق��ة، 

كبرية  اإيجابية  اآث��ار  لها  امل�شاركات 

على اجليل اجلديد للتعرف على ما 

تتميز به اململكة من تراث ح�شاري 

كونه  واإب��رازه  عليه  املحافظة  يجب 

ث���روة وط��ن��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة، ي��ج��ب اأن 

تتوارثها الأجيال.

اأو�شح مدير مكتب الآثار  بدوره، 

�شعيد  ع�شري  مبنطقة  وامل��ت��اح��ف 

م�شاركة طلب  اأن  القرين  بن علي 

التنقيب  يف  خ��ال��د  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة 

مبوقع »ُجر�س« انطلقت منذ ملتقى 

ع�شري،  مبنطقة  العمراين  ال��راث 

بتوجيه رئي�س الهيئة، كما ُقدم عدد 

من املحا�شرات بجامعة امللك خالد 

ومبحافظة رجال اأملع، لإبراز الراث 

خا�س  ب�شكل  للمنطقة  احل�شاري 

وللمملكة ب�شكل عام.

التنقيب  فريق  رئي�س  ن��وه  فيما 

اليحيا  عبدالعزيز  »ُجر�س«  مبوقع 

املو�شم  يف  ال��ط��لب  م�شاركة  ب���اأن 

اجلامعة  جلهود  ا�شتمرار  العا�شر 

موا�شم  ث��لث��ة  خ��لل  وم�شاركتها 

م�����ش��ارك��ة لطلب  ك��راب��ع  ���ش��اب��ق��ة 

لفتاً  الأع��م��ال،  ه��ذه  يف  اجلامعة 

ورغبتهم  الطلب  التزام  مدى  اإىل 

وحر�شهم على العمل امليداين جنباً 

اإىل جنب مع فريق التنقيب باملوقع.

حممد  د.  في�شل  امللك  جامعة  مدير  د�شن 

اجلامعة  »معر�س  من  الثامنة  الن�شخة  العوهلي 

موؤخراً  اأجيالنا«  م�شتقبل  نر�شم  معا  واملجتمع.. 

يف بهو عمادة �شوؤون الطلب باملدينة اجلامعية، 

ب��ح�����ش��ور وك����لء اجل��ام��ع��ة وع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات 

والإدارات  املراكز  ومديري  امل�شاندة  والعمادات 

وجمع غفري من طلبة املدار�س الثانوية بالأح�شاء 

امل�شتهدفني بهذا املعر�س املتخ�ش�س.

وتوقف  املعر�س  اأرج���اء  يف  العوهلي  وجت��ول 

ل�شركاء  املتميزة  امل�شاركات  اأرك��ان  اأم��ام  طويًل 

احلكومية  اجلهات  من  الإ�شراتيجيني  اجلامعة 

الإدارة  من  كل  �شارك  اإذ  الأهلية،  والقطاعات 

العامة للربية والتعليم بالأح�شاء واأمانة الأح�شاء 

وال�شتثمار  التجارة  ووزارة  الأح�����ش��اء  وغ��رف��ة 

واإدارة  الوطني  والراث  لل�شياحة  العامة  والهيئة 

بالأح�شاء  املدين  الدفاع  واإدارة  الأح�شاء  مرور 

بالأح�شاء  املخدرات  ملكافحة  العامة  واملديرية 

والعديد من اجلهات اخلريية والهيئات املجتمعية 

الفاعلة، ف�شًل عن امل�شاركة اللفتة ل�شائر كليات 

اجلامعة ومراكزها البحثية.

الغامرة  �شعادته  ع��ن  اجلامعة  م��دي��ر  وع��ر 

والط��لع  املتجددة  الفعالية  هذه  يف  بامل�شاركة 

واملفيد،  بالرائع  و�شفه  الذي  املعر�س  هذا  على 

70 م�شاركة جمتمعية  اأكرث من  اأن وجود  موؤكًدا 

يف املعر�س يعك�س م�شتوى الت�شارك بني اجلامعة 

لطلب  جدا  مهمة  من�شة  يوفر  مما  واملجتمع؛ 

اجلامعة وطلب الثانويات على الأخ�س؛ للتعرف 

على ما يهمهم من تخ�ش�شات اأو معارف اأو مهن 

يخططون للتخ�ش�س بها.

للتخ�ش�شات  ال�شعودية  الهيئة  اع��ت��م��دت 

لتقدمي  حائل  بجامعة  التمري�س  كلية  ال�شحية 

اأن�شطة التعليم الطبي والتطوير املهني امل�شتمر 

�شمن الفئة الأوىل بني املن�شاآت ال�شحية وملدة 

خم�شة اأعوام.

بجامعة  ال��ت��م��ري�����س  كلية  عميد  واأو����ش���ح 

الرخي�س  اأن  ال�شمري،  فرحان  الدكتور  حائل 

وم��وؤمت��رات  ن��دوات  اإق��ام��ة  من  الكلية  �شيمكن 

م�شرياً  م�شتمر،  طبي  تعليم  ب�شاعات  معتمدة 

واخلدمات  البحوث  معهد  مع  ال�شراكة  اأن  اإىل 

ميكن  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  باجلامعة  ال�شت�شاري 

املجال  يف  تدريبية  ب��رام��ج  تقدمي  م��ن  الكلية 

بجانب  والطالبات  ال��ط��لب  جلميع  ال�شحي 

احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال�شحية  ال���ك���وادر 

واخلا�س.

ي�شار اإىل اأن الفئة الأوىل املرخ�شة لأن�شطة 

ال�شحية  التخ�ش�شات  هيئة  ِقبل  من  املن�شاآت 

التعليم  اأن�شطة  خمتلف  ت��ق��دمي  م��ن  متّكنها 

للمن�شاأة  ميكن  كما  امل�شتمر،  والتطوير  الطبي 

املرخ�شة �شمن هذه الفئة اأن حت�شل على احلد 

الأعلى لعتماد اأن�شطة التعليم الطبي والتطوير 

تقييم  وكذلك  �شاعة،   30 يبلغ  ال��ذي  امل�شتمر 

املوؤمترات وفق �شوابط واأنظمة الهيئة.
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معرض »الجامعة والمجتمع« عرس أكاديمي بجامعة 
الملك فيصل

اعتماد »تمريض حائل« مركزًا تدريبيًا من الفئة األولى

30 طالبًا من جامعة خالد في جرش األثري

��شتهدف 8 �آالف طالب و�شاركت به 70 جهة جمتمعية

يقول العامل الت�شايل وولر ليبمان: »احلقيقة لي�شت هي الواقع، 

اأنه واقع«.. يوؤكد هذا الأمر اعتماد  بل احلقيقة ما يقتنع اجلمهور 

النا�س يوًما بعد يوم على و�شائل الإعلم التي تقدم تف�شريات للواقع 

معاين  النا�س  يبني  وبالتايل  وال��ل��ون..  واحلركة  وال�شورة  بالكلمة 

م�شركة للواقع الجتماعي من خلل ما يرونه وما ي�شمعونه..

تاأتي مقولة ليبمان يف �شياق روؤية دور وتاأثري و�شائل الإعلم التي 

بناء  بنظريات  �ُشمي  ما  لإطلق  والإع��لم  الجتماع  علماء  اأو�شلت 

الواقع الجتماعي.. من خلل مقولت تو�شح دور و�شائل الت�شال 

بتزويد اجلمهور مبعلومات حول  يقوم  ات�شالياً  اأن تكون و�شيطاً  يف 

الأحداث والظواهر وال�شخ�شيات ويبني من خللها املتلقي اجتاهاته 

ومواقفه.

ولعل تاأثريات و�شائل الت�شال تتجلى يف اأعمق م�شتوياتها يف عملية 

عر  الو�شائل  حتدثه  الذي  التغيري  هذا  اجلماهري..  �شلوك  تغيري 

معلومات تبثها اأو تن�شرها باأ�شكال وقوالب متنوعة تت�شرب اإىل وعي 

وقلب املتلقي وت�شكل راأيه.

املنر  عر  فهو  �شخمة،  م�شوؤولية  الإعلمي  على  بات  هنا  ومن 

اأو موقع  اإذاعي  اأثري  اأو  اأو �شفحة مطبوعة   املتاح له: �شا�شة تلفاز 

اإلكروين ي�شل اإىل الآلف اإن مل نقل مليني اجلماهري.

فهو  »الإع��لم��ي«،  بالت�شال  القائم  على  تتاأكد  الكلمة  وخطورة 

ميلك اأداة وجهازاً يف التوا�شل مع اجلماهري لي�شل اإىل بيوت النا�س 

وقلوبهم.. وهنا تتاأكد »امل�شوؤولية« التي يجب اأن ي�شت�شعرها الإعلمي 

ترتقي  التي  امل�شامني  وانتقاء  الإعلمية  الو�شيلة  مع  التعاطي  يف 

ال�شتقرار  اإىل  و�شولً  الوعي،  تعزيز  يف  وت�شهم  اجلماهري  ب��اأذواق 

والتنمية التي ت�شعى اإليها املجتمعات املتح�شرة.

لذا تنادى املهتمون باملهنة من املمار�شني اإىل التفاق على ميثاق 

�شرف منذ بداية القرن املا�شي حر�ًشا على عدم انتهاك هذه املهنة اأو 

الإخلل ب�شورتها واحلر�س على  اللتزام يف تقدمي معلومات �شادقة 

تت�شم باملو�شوعية والتوازن. 

 ومن هذا املنطلق �شكلت اأمريكا يف الأربعينيات امليلدية من القرن 

املا�شي جلنة هوت�شينز �شمت العامل هارولد لزويل واآخرين من اأجل 

نوعية  اإ�شافة  ت�شكل  اأنها  من  والتاأكد  الإعلم  و�شائل  اأداء  مراجعة 

للمجتمع وترفع من ثقافته وحتافظ على الذوق العام.

وقد وجدت الكثري من املجتمعات التي �شبقتنا يف م�شمار الإعلم 

التي  املهنة  اأخلقيات  يحدد  الإعلمية  املواثيق  وجود  �شرورة  اإىل 

يجب اأن يلتزم بها املمار�شون يف ظل املتغريات املت�شارعة اليومية على 

�شعيد الو�شائل اأو امل�شامني. 

املتخ�ش�شني ممن  وغري  العابثني  من  املهنة  يحفظون  بذلك  فهم 

قد ي�شتخدمها خلدمة م�شاحلهم ال�شخ�شية اأو اأهوائهم مما ي�شيئ 

للمجتمع ال�شحفي، وهو ما يحتم وجود مرجعية اأخلقية وا�شحة، 

كما هو موجود للمهن الأخرى التعليمية والهند�شية والطبية.

بني  اجل��ه��ود  ت�شافر  م��ن   امل��وؤم��ل  ف��اإن  الوطني  ال�شعيد  وعلى 

الأكادمييني الإعلميني واملمار�شني للتفاق على ميثاق اإعلمي ي�شهم 

يف �شيانة املهنة من الدخلء اأو اأ�شحاب الأهواء.. ويف نف�س الوقت 

ال�شغوط  من  املمار�شني  وي�شون حقوق  املهنة  ووقار  ر�شانة  يحفظ 

والإغراءات التي قد متار�س عليهم للتخلي عن اأخلقيات املهنة يف 

تغطية ومعاجلة الوقائع والأحداث وال�شخ�شيات.

makinzyadel@ksu.edu.sa

الكلمة والمسؤولية

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

اختتام لقاء »المرأة تاريخ وإنجاز« بجامعة نورة
اختتمت جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بق�شم التاريخ يف 

العلمي  التاريخي  اللقاء  الآداب،  كلية 

»امل���راأة ت��اري��خ واإجن���از« وال���ذي اأقيم 

على مدار يومني، مب�شاركة نخبة من 

من  املتميزة  القيادات  من  املتحدثني 

داخل اجلامعة وخارجها.

اأهمية  اإب���راز  اإىل  اللقاء  وه���دف 

الدور ال�شيا�شي الذي قامت به املراأة 

التي  املعوقات  واأب��رز  الع�شور،  خلل 

واجهتها وكيفية التغلب عليها، اإ�شافة 

امل��ج��الت  ج��ه��وده��ا يف  اإظ��ه��ار  اإىل 

جل�شاته  ت�شمنت  فيما  والقت�شادية،  والدينية  والثقافية  العلمية 

مناق�شة حماور مهمة يف عدة جمالت، منها ال�شيا�شي، والجتماعي، 

والقت�شادي، والعلمي.

غاياتها  حتقيق  يف  اجل��ام��ع��ة  م�شاعي  �شمن  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  ي��اأت��ي 

املنهجية  غري  للأن�شطة  جامعية  بيئة  توفري  يف  املتمثلة  ال�شراتيجية 

جتمع بني التفكري النقدي والتحليلي ومهارات التوا�شل.

جامعة الطائف تدعم 
300 بحث ألعضاء 

التدريس
العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ي��د  ك�����ش��ف 

خالد  ال��دك��ت��ور  ال��ط��ائ��ف  بجامعة 

ال�������ش���واط ع���ن ت���ق���دمي اجل��ام��ع��ة 

300 بحث يف  م��ن  لأك���رث  ال��دع��م 

اأع�شاء هيئة  نفذها  املا�شي،  العام 

جمالت  يف  اجلامعة  يف  التدري�س 

بحثية متنوعة.

العمادة تعكف حالًيا  اأن  واأو�شح 

ال��روؤي��ة  لتفعيل  اآل��ي��ات  عمل  على 

امل��ق��رح��ة م���ن م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، 

ب��ال��ع��م��ل ع���ل���ى حت�����ش��ني ن��وع��ي��ة 

حول  املتمركزة  املخت�شة  الأبحاث 

بحثية  جمموعات  ودع��م  الطالب، 

البحث  يكون  واأن  ب��ذل��ك،  خا�شة 

املجتمع،  حاجة  من  منبثًقا  العلمي 

وخ�شو�ًشا يف حمافظة الطائف.

العمادة  ا�شتحداث  اإىل  واأ���ش��ار 

برامج جديدة، مثل برنامج »داعم«، 

اأع�شاء  وهو برنامج خمت�س بدعم 

حديثي  ال�شعوديني  التدري�س  هيئة 

، من  التعيني خلل ال�شنتني الأولَينينْ

خلل تقدمي متويل ملنحهم الفر�شة 

لإجن����از ع���دد ك��ب��ري م��ن الأب��ح��اث 

خلل فرة حمددة.



بقلم: ر�ضوان بكري

العامة  اإىل اجلدية يف حياتك  اإذا كنت متيل 

ولديك اهتمامات علمية اأو ثقافية اأو اأدبية، ووازع 

ديني واأخالقي مييزك عمن يحيطون بك، فقد 

جتد نف�سك متجًها نحو االنعزال اأو »االن�سحاب 

االجتماعي«، فاإذا كنت حتب قراءة الكتب مثاًل 

واالنفراد مع الذات والتحلي باالأخالق، فقد جتد 

اأنك  يعتقدون  يفهمك،  اأح��د  ال  وحيداً،  نف�سك 

، فتبداأ عندها بالتقوقع يف عاملك  مغرور ومتكبرّ

اخلا�ص بعيداً عنهم.

ثم  ومن  مثاًل،  ديكنز  لت�سارلز  كتاباً  تقراأ  قد 

اأو  قريب  مع  تناق�سه  اأو  عنه  تتكلم  الأن  ت�سطر 

املقاهي  يف  الت�سكع  همه  ج��ل  فتجد  �سديق، 

على  احل�سول  همه  اأك��ب  ُمراهق  اأو  وامل���والت، 

تبداأ  فتدريجيرّاً  املع�سل،  تدخني  اأو  �سجائر  علبة 

بتحطيم جميع تلك العالقات وينتهي بك املطاف 

وحيداً يف عاملك اخلا�ص، وهنا يكمن اخلطر.

جماعي  فعل  واالجتماعي  الثقايف  التنوير 

بتثقيف  تكون  البداية  اإط��الق��اً،  ف��ردي��اً  ولي�ص 

النف�ص ولكن النهاية لي�ست كذلك، قد تنعزل عن 

اأفكارهم واآرائهم وغريها، لكن اإياك اأن تن�سحب، 

اإياك اأن تتقوقع، فاالأمل الوحيد لتوعية ال�سباب 

املحيطني بك هو اأنت!

اأنت ت�ستطيع اأن جتمع كل ما تعلمه من علوم 

قد  التي  احلاجيرّات  اأب�سط  مع  وثقافة  ومعارف 

اأن  يجب  واأقربائك،  اأ�سحابك  عيون  يف  تراها 

الأولئك  تب�سطه  اأن  يجب  اإليك،  و�سل  ما  تنقل 

اأنهم  �سوى  احل��ي��اة  ه��ذه  يف  يفهمون  ال  ال��ذي��ن 

يريدون اأن ياأكلوا وي�سربوا ويتكاثروا!

يف  الثقافة  ن�سر  ف�سل  �سبب  ه��ذا  ك��ان  رمب��ا 

املجتمعات العربية، فاجلميع يركرّز على التثقيف 

يفهم  اأن  املهم  اأن  ويعتقد  ال�سخ�سي،  ال��ذات��ي، 

ثم  اجلحيم،  اإىل  اجلميع  وليذهب  هو،  ويتميز 

ي�سعر باالإحباط ويقول اإن هذا املجتمع لن يتغري 

وال ميكن تثقيفه اإال مبعجزة اإلهية!

�سوى  لهم  ه��م  ال  ال�سباب  م��ن  كبرية  ن�سبة 

التعلم  ت��رك��وا  والق�سور،  والكماليات  املظاهر 

واملهنية  ال�سخ�سية  امل��ه��ارات  وبناء  وال��درا���س��ة 

وان�سغلوا بتوافه االأمور كمتابعة برامج التوا�سل 

عدد  وزي����ادة  ال��الي��ك��ات  وت�سجيل  االجتماعي 

فكاأنهم  اأغنية،  اأو  طرفة  على  والتعليق  املتبعني 

هو  واحل��ل  الوعي،  عن  غياب  مرحلة  يعي�سون 

قيام اأمثالك اأيها ال�ساب اجلاد واملثقف واخللوق 

بتوعية حميطك.

دينية  توعية  يف  ت�ساهم  اأن  منك  مطلوب 

ال�ستيعاب  االآخرين  تدفع  اجتماعية،  اأخالقية 

العمل،  واأهمية  الدرا�سة  واأهمية  الوقت  اأهمية 

قدراتهم  من  اال�ستفادة  نحو  حتفزهم  وكذلك 

اأ�سرهم  ويخدم  �سخ�سياً  يخدمهم  مبا  وتنميتها 

وجمتمعاتهم.

حتتكرها  اأال  يجب  والتميز  واجلدية  الثقافة 

وتنتقل  تعب  دعها  عندك،  توقفها  واأال  لنف�سك 

منك اإىل االآخرين، �سارك كل �سيء تعلمته خالل 

م�سريتك مع جارك اأو �سديقك الب�سيط الذي ال 

يعرف �سيئاً يف هذه احلياة �سوى �سهر الليل ونوم 

النهار، �ساركه كل ما و�سل اإليك من َفهم، واجعل 

ثقافتك واأخالقك تنعك�ص على املجتمع باأكمله.

ال��ق��ن��وات  ع��ل��ى  �سريعة  ج��ول��ة  اأج��ري��ت  ل��و 

الف�سائيرّة اأو ال�سفحة الرئي�سيرّة حل�سابك على 

االآراء  من  العديد  �ستجد  الفي�سبوك،  اأو  تويرت 

يتبنرّاها  التي  واالأفكار  القناعات  من  والعديد 

االأفراد ويدافعون عنها، وهذا اأمر اإيجابي طاملا 

اأنه مل يخرج عن االأطر العامة دينياً واجتماعياً 

ووطنياً.

يف�سد  ال  ال��راأي  »االختالف يف  قيل قدمياً: 

�سحيحة،  تزال  ال  املقولة  وهذه  ق�سية«،  للود 

النمط،  بنف�ص  يعي�سون  اجلميع  ك��ان  ف���اإذا 

لكان  االآراء،  ونف�ص  التفكري،  نف�ص  وميلكون 

االأمر ُماًل جداً وخطرياً جداً، كونه �سيقود يف 

النهاية ملجتمع جامد ولي�ص متحركاً اأو متطوراً 

با�ستمرار قائم على االختالف!

من�سبطاً  يبقى  اأن  يجب  االخ��ت��الف  لكن 

واأال  ع��ل��ي��ه،  وم�����س��ي��ط��راً 

مي�ص الثوابت الدينية 

واالأ�سول  والعقدية 

االج����ت����م����اع����ي����ة 

وال�������س���ي���ا����س���ي���ة 

واأال  وال���وط���ن���ي���ة، 

�سبب  اإىل  ي��ت��ح��ول 

اأو  ال�����س��راع  اأو  ل��ل��ع��راك 

الت�سفية،  اأو  االإي������ذاء 

ف��ل��ي�����ص الأح�����د احل����ق يف 

اأو  حما�سبة  اأو  معاقبة 

اختالفه  ملجرد  اأحد  اإي��ذاء 

ث��ق��اف��ي��اً  اأو  ف���ك���ري���اً  م��ع��ه 

ع��ن  ت���وق���ف  ري���ا����س���ي���اً،  ك��ره اأو 

الب�سر الختالفهم معك باالأفكار واالآراء.

من حق اجلميع اأن يعبوا عن اآرائهم بحرية 

االجتماعي  والعرف  ال�سرع  وفق �سوابط  تامة 

الأحد  يتعر�سوا  اأن  دون  ال�سارية،  والقوانني 

كان  لو  حتى  اأح��د،  يوؤذيهم  اأن  ودون  ب���االأذى، 

عليهم  ت��رد  ق��د  معهم،  خمتلفاً 

ف��ك��ريرّ��اً وه����ذا ج��م��ي��ل، اأو 

ت��ن��اق�����ص اأف���ك���اره���م ال 

اأ���س��خ��ا���س��ه��م، وه���ذا 

اأن  اإي��اك  لكن  اأجمل، 

احلق  نف�سك  تُعطي 

اأو  ت�����س��ت��م��ه��م  ب������اأن 

ت�سحقهم  اأو  توؤذيهم 

الأنهم يفكرون بطريقة 

اأو  لتفكريك  خمالفة 

ي�����س��ج��ع��ون ف��ري��ق��اً غري 

فريقك!

اف��ت��ح ذه��ن��ك وو���س��ع 

االآخ��ر،  وتقبل  مداركك 

التنوير  فيل�سوف   – فولتري  مقولة  من  ولتتخذ 

امل�ساألة  ه��ذه  يف  جوهريرّاً   
ً
م��ب��داأ  – الفرن�سي 

ولكني  ال��راأي،  معك يف  اأختلف  »قد  يقول:  اإذ 

يف  حريتك  الأج��ل  بحياتي  اأ�سحي  اأن  ُم�ستعد 

التعبري عن راأيك«.

أفكار جديدة لمشروعات شبابية
تعاين ن�سبة كبرية من ال�سباب وال�سابات من البطالة، ويبحثون عن 

فكرة لتاأ�سي�ص م�سروع خا�ص بهم ميكنهم من حتقيق اال�ستقالل املايل 

ال  �سغرية،  مل�سروعات  اأفكار عديدة  وهناك  العملية،  ال�سخ�سية  وبناء 

يتجاوز راأ�ص املال املطلوب للبدء بها مبلغ 1000 ريال بل قد يقل، فيما 

يلي نقدم لك عدًدا من اأفكار للم�سروعات ال�سغرية، اجلديدة واملُبتكرة:

- حُتف املوزايك: مُيكنك من خالل قطع املوزايك الزجاجية الرائعة 

االألوان ت�سنيع حُتف فنية الأغرا�ص الديكور، وتزيني احلوائط كاملرايات 

املُلورّن  املوزايك  قطع  تنح�سر يف  ُهنا  والتكلفة  واالأباجورات،  والفازات 

ملبلغ  �ستحتاج  ُمنتجاتك  من  االأوىل  الت�سكيلة  ولتنفيذ  الل�سق،  واأدوات 

500 ريال تقريباً.
�سابون  ت�سكيلة  ت�سنيع  كيماويات:  بدون  للجمال  �سحي  �سابون   -

�سلب/قطع الأغرا�ص اجلمال، للوجه واجل�سم طبيعي وبدون كيماويات، 

الطبي،  اجلل�سرين  �سابون  هي  املكونة  االأ�سا�سية  املادة  تكون  اأن  على 

معجون بقطع الزهور الطبيعية، واالأع�ساب كالنعناع والالفندر، ومعطر 

والقهوة  والكاكاو  كالقرفة  الطبيعيرّة  نات  وبامللورّ العطرية،  بالزيوت 

والكلوروفيل، ك�سابون االأرز واحلليب الأغرا�ص التفتيح، و�سابون القهوة 

لل�سنفرة، و�سابون الكركم لقتل البكترييا، وهكذا.

- �سموع الديكور: تالقي �سموع الديكور املُعطرة وامللونة رواًجا كبرًيا 

هذه االأيام؛ لتعدد اأ�سكالها من امللورّن واملر�سعة باالأحجار، اإىل مطبوعة 

فقط  هي  ال�سعب،  باالأمر  لي�ست  و�سناعتها  العربي،  واخلط  ال�سور 

حتتاج حلر�ص ودقة يف التعامل مع املادة اخلام، عند ال�سب يف القوالب، 

املختلفة،  والعطور  البارفني،  �سمع  املادة اخلام من  ُكل ما حتتاجه هو 

ت�سكيلك  لت�سنيع  ري��ال   500 مببلغ  البدء  وميكنك  الت�سكيل،  وقوالب 

االأويل، وعر�سها على االإنرتنت لبيعها.

اأمور  اأولياء  من  كبري  عدد  يلجاأ  لالأطفال:  عمل  واأوراق  ق�س�ص   -

االأطفال ال�سغار يف �سن ما قبل املدر�سة، اإىل الق�س�ص واأوراق العمل 

لتعليمهم واإك�سابهم بع�ص املهارات، تكلفة امل�سروع ب�سيطة، فقط 300 

جم�سمة،  تفاعلية  كتيبات  ق�س�ص  ت�سميم  ودورك  للبدء،  تكفي  ريال 

بع�سها يحتوي على ق�س�ص طريفة، والبع�ص االآخر اأوراق عمل لتعليمهم 

اأ�سول كتابة احلروف واالأرقام، وبيعها عن طريق االإنرتنت.

- اإك�س�سوارات واأعمال يدوية: اإذا كان لديك مهارة ت�سميم اإك�س�سوارات 

واأعمال يدوية، فلم ال تقوم بتحويل تلك املهارة مل�سروع؟ فاالإك�س�سوارات 

لها قيمة عالية اإذا كانت ذات جودة ودقة، وال حتتاج لراأ�سمال كبري فقط 

500 ريال تكفي لالنطالق، ومُيكن االتفاق مع متجر لرتويج منتجاتك 
اأنرّ الكثري من اجلمعيات الن�سائية تقدم  نظري ن�سبة من املبيعات، كما 

الدعم يف هذا املجال من خالل اإقامة معار�ص تقوم فيها بعر�ص منتجات 

االأ�سغال اليدوية، والرتويج اأي�ًسا لهذا املعر�ص.

سيـــن 
وجيم

جديتك وتميزك ال يبرران »انسحابك«

فكر خارج 
كن إيجابيًا وتقبل االختالف في الرأيالصندوق

ال جتعل حتديات احلياة ت�سرق منك 

اأحالمك، تعلم منها، و�ستجدها اأف�سل 

اأ�سدقائك.

حممد علي كالي

مفكر ومالكم اأمريكي م�ضلم 

»1942 - 2016م«

أجمل تعليق

ُحثرّ اخُلَطى

ْقِدْم َوَقلْبَُك ِبالَيِقنِي َقد ِاْمتاَل
َ
اأ

ِريق غوائال  اَل تَْخ�َسَي��نَّ ِمن الطَّ

َما َعاِنق ِبُحلِْمَك اآُفاق ال�سَّ
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يف اإطار اأن املعاجلة با�ستخدام »تقنية كالو�س« 

ل تزال هي الطريقة الأكرث ا�ستخداماً حول العامل 

من  امل�ستخل�س  الهيدروجني  كربيتيد  لتحويل 

الغاز احلم�سي اأو الغاز الناجت من معامل التكرير 

الأوىل يف  تتمثل  اإىل كربيت خام عرب مرحلتني 

املعاجلة احلرارية والثانية يف املعاجلة بالو�سيط 

يتاأك�سد  الهيدروجني  كربيتيد  ولأن  الكيميائي، 

جزئياً اأثناء املعاجلة احلرارية، مع الهواء يف فرن 

التفاعل يف درجات حرارة عالية »1400-1000 

درجة مئوية«، حيث يت�سكل الكربيت، وتبقى بع�س 

اأجزاء كربيتيد الهيدروجني غري متفاعلة، وتت�سكل 

اأي�ساً بع�س جزيئات ثاين اأك�سيد الكربيت، واأثناء 

تتفاعل  الكيميائي،  بالو�سيط  املعاجلة  عملية 

ثاين  مع  املتبقية  الهيدروجني  كربيتيد  جزيئات 

منخف�سة  ح���رارة  درج���ات  يف  الكربيت  اأك�سيد 

»من 200 اإىل 350 درجة مئوية« عرب الو�سيط 

الكيميائي لإنتاج املزيد من الكربيت.

منه  التخل�س  يجري  ملا  بيئية  حلول  ولإيجاد 

الكيميائية  الو�سائط  اأط��ن��ان  مئات  من  �سنوياً 

بتقنية  املعاجلة  عمليات  عن  الناجتة  امل�ستهلكة 

اأرام��ك��و  يف  ال��غ��از  معاجلة  معامل  يف  ك��الو���س 

البور،  الأرا�سي  يف  دفنها  طريق  عن  ال�سعودية، 

بيئية  م�سكالت  ي�سبب  ق��د  ال���ذي  الأم���ر  وه��و 

وتكاليف ت�سغيلية اإ�سافية خالل عدة �سنوات.

من�سور  الباحث  اأعّدها  درا�سة  اأظهرت  فقد 

ال�سافعي من مركز البحوث والتطوير يف اأرامكو 

ال�سعودية، اأن و�سائط كالو�س ميكن ا�ستخدامها 

لت�سنيع  اأولية  كمادة  م�سبقة  معاجلة  اأي��ة  دون 

البوك�سيت  حم��ل  لتحل  البورتلندي  الإ�سمنت 

اخرتاع  ب��راءة  الدرا�سة  هذه  نالت  وقد  والطني، 

 United« من   »US 8،029،618 B2« برقم 

.»States Patent
من  عينات  ُم��زج��ت  ال��غ��اي��ة،  ل��ه��ذه  وحتقيقاً 

احلجر  م��ع  م��الئ��م��ة  بن�سب  ك��الو���س  و���س��ائ��ط 

اجل��ريي وال��رم��ل وخ��ام احل��دي��د لإن��ت��اج عينات 

عينات  حتليل  وج���رى  ال��ب��ورت��ل��ن��دي،  الإ�سمنت 

يف  اأدائ��ه��ا  وتقييم  وفح�سها  الناجتة  الإ�سمنت 

مركز البحوث والتطوير يف اأرامكو ال�سعودية، ويف 

خمتربات »�سي تي اإل اإجننرينق اإنك« بالوليات 

الفح�س  نتائج  اأظهرت  الأمريكية، حيث  املتحدة 

الإ�سمنت  عينات  وق��وة  الكيميائي  الرتكيب  اأن 

لالإ�سمنت  م�سابهة  كالو�س  و�سائط  عن  الناجتة 

املنتج من مواد خام تقليدية.

ومن املتوقع اأن يوؤدي ا�ستخدام و�سائط كالو�س 

يف ت�سنيع الإ�سمنت البورتلندي اإىل جني فوائد 

من  التكاليف  وخف�س  جهة،  من  للبيئة  عظيمة 

امل�سنع  الإ�سمنت  حجم  و�سيكون  اأخ���رى،  جهة 

الذي ميكن ا�ستخدامه يف املناطق التي تنتج فيها 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  كالو�س  و�سائط 

كافياً لال�ستفادة من كل هذه النفايات. وخال�سة 

احلاجة  ع��ن  تغني  امل��م��ار���س��ة  ه��ذه  اأن  ال��ق��ول، 

الكيميائية  الو�سائط  من  للتخل�س  مكبات  اإىل 

خف�س  اإىل  توؤدي  نف�سه،  الوقت  ويف  امل�ستهلكة، 

التكاليف الت�سغيلية.

سوسيولوجيا اإلنترنت
د. ندمي من�صوري

يرى موؤلف هذا الكتاب د. 

ندمي من�سوري، اأن الولوج 

اإىل عامل الف�ساء الرقمي 

وتطبيقاته اأ�سبح �سرورة 

لفهم الثقافات احلديثة 

املت�سكلة نتيجة تفاعل 

ال�سباب مع التكنولوجيا 

ومنتجاتها؛ حيث بات جيل 

ال�سباب اليوم يطلق عليه 

»اجليل الرقمي« نظًرا 

اإىل رقمنة جميع الأجهزة 

التي ي�ستخدمها.

اأمناط اجتماعية

وقد عرّب يف كتابه 

هذا عن اعتقاده باأن الإنرتنت اأ�سهم يف خلق 

اأمناط اجتماعية غري تقليدية، وعالقات اجتماعية وتفاعالت 

ل ترتبط بهوية اأو قومية اأو حدود جغرافية، وتت�سكل هذه 

العالقات ب�سكل غري م�سروط، وغري حمدد املعامل والأبعاد 

ب�سكل حر، يحددها اأ�سحاب الهتمامات امل�سرتكة �سمن 

الف�ساء املعلوماتي الواحد.

3 مليارات م�صتخدم
وقد بلغ عدد م�ستخدمي الإنرتنت ما يقارب ثالثة مليارات 

م�ستخدم حتى �سهر يونيو 2014، فيما ميثل حوايل 40 يف 

املائة من �سكان العامل! ومن هنا يحاول هذا الكتاب النفاذ اإىل 

حمتوى الإنرتنت من خالل العديد من املو�سوعات التي يعاي�سها 

اأي م�ستخدم من هوؤلء ب�سكل يومي، كما يحاول فهم هذه 

الظواهر ودرا�ستها من الداخل لفهم تاأثرياتها يف املجتمع الذي 

نعي�س فيه، بعد ت�سكُّل املجتمع الفرتا�سي الذي ولده الإنرتنت، 

وبات يزاحم حياتنا اليومية.

جمتمع افرتا�صي

تناول هذا الكتاب يف ف�سله الأول مو�سوع جمتمع الإنرتنت، 

باعتباره جمتمعاً جديداً افرتا�سياً، وحتدث عن اأنواعه و�سماته، 

ومنها الفرتا�سية واخليالية والالمركزية والهوية اخلفية 

والختيارية والت�ساركية.

حمفزات اإلكرتونية

وجاء الف�سل الثاين بعنوان »الإنرتنت وال�سباب العربي«، 

وعر�س مميزات هذا اجليل واأبرز اهتماماته خالل متابعته 

لالإنرتنت، ول�سيما املدونات ومواقع التوا�سل الجتماعي، حيث 

اأظهرت الدرا�سات اأن دماغ اجليل الرقمي خمتلف فيزيائيًّا 

وكيميائيًّا عن دماغ اجليل ال�سابق، واأن عقولهم م�ستمرة يف 

التغري نتيجة املحفزاِت الإلكرتونية من حولهم.

الإنرتنت والإعالم

ويف الف�سل الثالث تطرق اإىل عالقة الإنرتنت والإعالم، 

و�سرح التغريات التي تعر�ست لها املفاهيم الإعالمية، واختالف 

الإعالم اجلديد عن الإعالم التقليدي، ودوره يف عملية التغري 

يف املجتمع.

دولة افرتا�صية

ويف الف�سل الرابع تناول مو�سوع الإنرتنت واملواطن 

الفرتا�سي؛ حيث يرى الكاتب اأن الإنرتنت ا�ستطاع اأن يخلق 

مفهوم الدولة الفرتا�سية التي يعي�س بداخلها مواطنون 

افرتا�سيون يتمتعون بالنتماء الآيل والهوية الرقمية، وعرف 

املواطن الفرتا�سي باأنه ال�سخ�س الذي ي�سارك �سخ�ًسا اآخر 

عالقة رقمية عرب احلا�سوب، ولكن هذه العالقة لي�ست اإن�سانية 

بة من اإن�سان واآلة، اأو اإن�سان وحا�سوب. باملطلق، بل هي مركَّ

اللغة املتداولة

وتناول يف الف�سل اخلام�س عالقة الإنرتنت واللغة التي 

اأ�سبحت متداولة ب�سكل وا�سع جًدا بني م�ستخدمي الإنرتنت، 

و�سرح اأ�سولها واأنواعها مثل: لغة الدرد�سة، والالتينية، 

والفرانكواآراب، والرموز والنفعالت، والأرقام.

اآداب التوا�صل

ويف الف�سل ال�ساد�س تناول الإنرتنت وقواعد التخاطب 

الإلكرتوين التي تعك�س اآداب التوا�سل بني امل�ستخدمني؛ للتعرف 

على تفا�سيل هذه القواعد، وجتاوزات التوا�سل الجتماعي.

خماطر اأخالقية

ويف الف�سل ال�سابع تطرق اإىل مو�سوع خماطر الإنرتنت 

الأخالقية، وعر�س اأنواعها وانعاك�ساتها يف املجتمع، وا�ستقراأ 

الف�سُل الثامن اأثر الإنرتنت يف القت�ساد واملفاهيم القت�سادية 

احلديثة، ول�سيما التجارة الإلكرتونية والإعالنات الإلكرتونية، 

وجاء الف�سل التا�سع بعنوان »الإنرتنت وال�سيا�سة« وكيفية 

ت�سكيل الراأي العام، وحتدث عن الدبلوما�سية الرقمية التي 

تطرح مفاهيم جديدة يف عامل ال�سيا�سة.

قــــــــــــــــرأت لك..

ال�سباب  ا�ستعمال  اأن  درا�سة جديدة  اأو�سحت 

فال�سغار  الببغائي،  التقليد  يعني  ل  للتقنية 

و�سبكة  اخللوية  الهواتف  ي�ستعملون  ل  وال�سباب 

لتعزيز  التجان�س مع املجتمع بل  الإنرتنت ملجرد 

ال�سعور بالإجناز.

ميدانية  درا�سة  من  املعلومات  ا�ستُقيت  وقد 

 Child’s Play موؤ�س�ستا  اأجرتها  ا�ستق�سائية 

 Insight Researchو Communications
ال�����س��غ��ار  م���ن   500 ف��ي��ه  و����س���ارك   Group
 8 بني  ما  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  واملراهقني 

وتبني  عائلة،  كل  من  الأب��وي��ن  واأح��د  عاماً  و17 

اأن ال�سباب مولعون بالإنرتنت والو�سائل الأخرى 

من  ومتّكنهم  بالتفوق  اإح�سا�ساً  »متنحهم  لأنها 

ا�ستك�ساف مهارات جديدة«.

اأنف�سهم يف  واعترب 78 % من عّينة الدرا�سة 

م�ستوى »جّيد« يف جمال البحث عن املعلومات يف 

�سفحات  لديهم  اإن  منهم   %  14 وقال  ال�سبكة، 

على  ال�سحف  وك��ذل��ك  بهم،  اخلا�سة  ال�سبكة 

اأفكار  ع��ادة  وفيها   blogs ِب���  املعروفة  ال��ه��واء 

روابط  ومعها  اليومية  الأح��داث  على  وتعليقات 

links ملواقع ال�سبكة الأخرى. وك�سفت الدرا�سة 
اخلا�سة  ال�سبكة  �سفحات  اإن  قالوا   %  54 اأن 

التي  ال�سخ�سية  املعلومات  نقل  من  متّكنهم  بهم 

وب�سراحة.  م��واج��ه��ة  عنها  التعبري  يحرجهم 

�ساعدت  ال�سفحات  اأن هذه   %  80 اعتقد  كما 

اأف�سل. وكان  اأن يتفّهموهم ب�سكل  الآخرين على 

بهم،  املراهقني �سفحات خا�سة  %11 من  لدى 

اأما ال�سغار ممن اأعمارهم بني 8 و12 �سنة فقد 

توافرت �سفحات خا�سة لن�سبة 2 % منهم فقط.

ومن بني اأولئك الذين اأن�ساأوا �سفحات خا�سة 

بهم قال88 % اإنهم فخورون بقدراتهم، واعتقد 

82 % منهم اأنهم تعلموا ب�سهولة كيفية ا�ستعمال 
عن  ي�ساع  ما  عك�س  وعلى  اجل��دي��دة.  التقنيات 

منعزلون  اأنهم  من  ال�سباب  الإنرتنت  م�ستعملي 

قال 58 % من عينة هذه الدرا�سة اإنهم تعرفوا 

�س����ّرح  ولكن  ال�سا�سة،  على  جدد  اأ�سدقاء  اإىل 

60 % منهم باأنهم �سعيفو الثقة باأنف�سهم.
اأهمية  »يعوا  باأن  الوالدين  الدرا�سة  واأو�ست 

اأن  من  وب��دلً  ال�سّن،  ه��ذه  يف  لل�سغار  التقنية 

تكون التقنية ذات اأثر �سلبي على ال�سغار ميكنها 

النف�سي  منّوهم  على  التاأثري  اإيجابية  تكون  اأن 

وجتعلهم يح�ّسون بكيانهم«.

م�سح  اإليها  تو�ّسل  مهّمة  اأخرى  نتائج  هنالك 

الإنرتنت  ي�ستعملون  الذين  ال�سباب  عن  جديد 

ومتثلت  املذكورتني،  البحث  موؤ�س�ستي  عن  �سدر 

الإنرتنت  ي�ستخدمون   ٪  71 اأن  يف  النتائج  تلك 

ل��ي��وا���س��ل��وا الّط����الع ع��ل��ى م��ا ح��ول��ه��م، و65 ٪ 

الألعاب  بعد ممار�سة  اأكرب  وثقة  بر�سا  ي�سعرون 

بعد  اأك��رب  بثقة  ي�سعرون   ٪ و47  ال�سا�سة،  على 

الدرد�سة chat على الهواء.

املطرية  الغابات  املرجانية  ال�سعاب  على  يطلق 

البيئية  النظم  اأك��رث  من  وتُعد  واملحيطات،  للبحار 

ه�سة  بيئية  نظم  لكنها  الأر�سية،  الكرة  على  تنوعاً 

حل�سا�سيتها اإىل احلرارة وتغيريات الطق�س وحمو�سة 

املحيطات وملوحتها، وكذلك اأوجه الن�ساط الإن�سانية 

امل�سرة باحلياة على الياب�سة ويف البحار.

ومتتاز �سعاب البحر الأحمر عن غريها باأنها 

طورت مناعة لفتة �سد تاأرجح درجات احلرارة 

التي  نف�سها  العوامل  املياه، وهي  وعكر  وامللوحة 

اأخرى،  اأماكن  يف  لل�سعاب  قاتلة  تكون  اأن  ميكن 

وميتاز البحر الأحمر اأي�ساً ب�سفاء مياهه، وذلك 

كمية  ولنخفا�س  اأن��ه��ار،  م�سبات  وج��ود  لعدم 

روا�سب  معها  جت��رف  وال��ت��ي  الهاطلة  الأم��ط��ار 

الأم��اك��ن  معظم  يف  احل���ال  ه��و  ك��م��ا  خمتلفة، 

الأخرى. ويعتقد بع�سهم اأن ا�سم »البحر الأحمر« 

اأخذ تيمناً باحمرار املرجان فيه.

وق����د ك�����س��ف ب��ح��ث اأج������راه »ج����ون ب��رون��و« 

و»اإليزابيث �سيليغ« من جامعة نورث كارولينا يف 

تتدهور  املرجانية  ال�سعاب  اأن  املتحدة،  الوليات 

اأ�سباب مبا�سرة يقوم بها املجتمع  وتتاآكل، نتيجة 

وهناك  �سلبية،  ت��اأث��ريات  اإىل  وت���وؤدي  الب�سري 

اأ�سباب غري مبا�سرة. كما اأن هناك اأ�سباباً طبيعية 

تراجع  وت�سهم يف  الأخرى  الأ�سباب  مع  تت�سافر 

اأو�ساع املرجان

اأحوال البيئة تتدهور ب�سكل  اأن  واأثبت البحث 

هذه  من  ع�سوي  جزء  املرجانية  وال�سعاب  عام، 

البيئة، واأن ال�سعاب يف املحيط الهندي واملحيط 

يت�سور،  ك��ان  مما  باأ�سرع  تختفي  البا�سيفيكي 

تختفي  مربعاً  كيلومرتاً   1554 ح��وايل  فهناك 

كل �سنة منذ �سنة 1960م. وت�سكل هذه الن�سبة 

�سعف ن�سبة اختفاء الغابات.

ال�سعاب  ح��م��اي��ة  اإىل  ال��ب��اح��ث��ان  دع���ا  وق���د 

املرجانية من عوامل التاآكل الب�سرية قدر الإمكان 

العامة  دورة احلياة  من  ع�سوياً  باعتبارها جزءاً 

على الكرة الأر�سية، ولها وظيفة مهمة يف النظام 

نبات  م��ن  احلية  الكائنات  لكافة  الأيكولوجي 

ي�سيبها  خلل  اأي  ف��اإن  لذلك  واإن�سان،  وح��ي��وان 

�سيوؤثر على النظام كله.

كما تتميز ال�سعاب املرجانية بخ�سائ�س فريدة 

الأر���س،  كوكب  على  تركيب حي  اأكرب  اأنها  منها 

البحرية،  احليوانات  من   ٪  25 فيها  ويعتا�س 

ت�ستخدم  ال�سعاب  من  امل�ستخرجة  املواد  وبع�س 

اأن��واع  بع�س  منها  الأم��را���س  كثري من  ع��الج  يف 

الأوعية  واأم��را���س  والتقرح  والإي���دز  ال�سرطان 

خمتلفة  لأن��واع  م��اأوى  ال�سعاب  وتوفر  الدموية، 

من الطحالب والديدان وال�سدفيات والق�سريات 

اأخ��رى،  وحيوانات  والأ�سماك  اجللد  و�سوكيات 

وتلعب دوراً مهماً يف تدوير املواد البيولوجية على 

الكرة الأر�سية، وتعمل كم�سدات طبيعية حلماية 

ال�سواحل من قوى التعرية، وي�ستطيع العلماء من 

التحول  معرفة  املرجانية  ال�سعاب  درا�سة  خالل 

مب�ستقبلها،  والتنبوؤ  املحيطات  على  ط��راأ  ال��ذي 

القدمي  العربي  الطب  املرجان يف  ا�ستخدم  وقد 

كما  القلب،  واأمرا�س  العيون  خ�سو�ساً يف عالج 

ا�ستخدم يف �سنع اجلواهر الثمينة التي تتناف�س 

اأو  الب�سد  يدعى  وك��ان  اقتنائها،  على  الن�ساء 

العزول.

»وسائط كالوس« مادة أولية لتصنيع 
اإلسمنت البورتلندي

يف در��صة ح�صلت على بر�ءة �خرت�ع �أمريكية

التقنية تعزز شعور الشباب باإلنجاز وإحساسهم بالتفوق

تآكل الشعاب المرجانية يعادل ضعف نسبة اختفاء الغابات
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لوحة الفعاليات

30 ربيع �أول29 ربيع �أول

1 ربيع �آخر30 ربيع �أول

3 ربيع �آخر30 ربيع �أول

30 ربيع �أول29 ربيع �أول

3 ربيع �آخر30 ربيع �أول

6 ربيع �آخر30 ربيع �أول

فعاليةفعالية

دورةمؤتمر

برنامجدورة

محاضرةملتقى

ورشةمؤتمر

معرضمعرض

�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

اأ�ضدقاء الرتاث احل�ضاري

الوقت: من ٤ م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة لل�ضياحة والرتاث 

الوطني

املكان: املتحف الوطني

اليوم العاملي للغة العربية برعاية معايل مدير 

اجلامعة

التاريخ: من ١٠�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: معهد اللغويات العربية

املكان: مدرج معهد اللغويات العربية

اجلامعات وروؤية امل�ضتقبل

الوقت: من ٨ �ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة:  جامعة املجمعة

املكان: املدينة اجلامعية مبحافظة املجمعة

مهارات اال�ضتعداد لالختبارات للطالبات

الوقت: من ٨ اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٤

اأ�ضا�ضيات لغة االإ�ضارة للطالبات

التاريخ والوقت: ١٤٣٩/٣/٣٠هـ من ٨ اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٤

التدري�ص امل�ضغر الأع�ضاء هيئة التدري�ص

الوقت: من ال�ضاعة ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص قاعات عمادة تطوير 

املهارات

احلكومة ال�ضعودية ٢٠١٧

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: اآي دي �ضي

املكان: فندق حياة ريجين�ضي-

االأخطاء ال�ضائعة يف البحث العلمي للدكتورة ارجمند 

وار�ضي

الوقت: من ١٢ اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�ضات العلمية والطبية

املكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ االأق�ضام العلمية/ الدور االأول

احلكومي ال�ضعودي لعام ٢٠١٧ متكني االأ�ض�ص الرقمية 

لروؤية اململكة ٢٠٣٠

الوقت: من ٨ �ص اإىل ١١م

اجلهة املنظمة:  اإم اآي �ضي اآي اأريبيا

املكان: فندق حياة رجن�ضي - قاعة لولوى للموؤمترات

ا�ضتخدام ال�ضبكات االجتماعية يف التعليم  لع�ضوات 

هيئة التدري�ص

الوقت: من ال�ضاعة ٨�ص اإىل ٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٢

دكاكني ال�ضتاء

الوقت: من ٤ م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة:  جمعية �ضند اخلريية

املكان: فندق الفور�ضيزنز

معر�ص منتجون »امل�ضتثمرات من املنزل«

الوقت: من ٤ م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: غرفة الريا�ص التجارية

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

أجندة36  �لعدد 1288 - �لأحد 29 ربيع �أول  1439هـ �ملو�فق 17 دي�سمرب 2017م12



 

16 ربيع �آخر6 ربيع �آخر

21 ربيع �آخر8 ربيع �آخر

30 ربيع �آخر13 ربيع �آخر

20 ربيع �آخر8 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 الكتاب: ت�ارث ال�ضّكري

تاأليف: خالد بن علي الربيعان

الطبعة: الأوىل

�ضنة الن�ضر: 1437هــ 

عدد ال�ضفحات : 195

اأن�اعه،  بجميع  بال�سّكري  والإ�سابة  ال�راثة،  علم  بني  العالقة  الكتاب  هذا  ي�سرح 

خط�رته،  وع�امل  ال�سّكري،  واأن���اع  والأ�سرة.  املجتمع  اأف��راد  بني  انتقاله  واحتمالية 

وعالقة هذه الع�امل باجلانب ال�راثي، والعرقي.

علمّي  باأ�سل�ب  و�ساغها  العلمّية  م�سادرها  من  املعل�مات  الكتاب  هذا  جلب  ولقد 

كمااأورد  املعل�مة،  لإي�سال  العلمية  واجل��داول  الت��سيحية،  الر�س�م  م�ستخدًما  �سهل، 

ف�ساًل ي��ّسح اأحكام التعامل مع الأمرا�س ال�راثية.

و�سيك�ن هذا الكتاب مرجعاً  يف علم ال�راثة، وخ�س��ساً ت�ارث داء ال�سّكري، ومرجعاً 

للباحث يف املجال الطبي، والجتماعي، وال�سرعي.

�ضدور »الرتبية الأ�ضرية لطالب التعليم العام« 

م�ؤخراً  اخلليج  ل��دول  العربي  الرتبية  مكتب  اأ���س��در 

ال��ع��ام«،ال��ذي  التعليم  لطالب  الأ���س��ري��ة  الرتبية  »ك��ت��اب 

الرتبية  مك�نات  ويتناول  �سفحة،   64 يف  الكتاب  يقع 

العنا�سر  وكافة  والربامج  واجله�د  وعنا�سرها،  الأ�سرية 

وحتقيق  بالأ�سرة  للنه��س  املك�نات؛  هذه  حتقق  التي  

ث�ابت  على  معتمداً  ومتا�سكها.  وا�ستقرارها  وظائفها 

متيز اخل�س��سية الثقافية، والتحليل امل��س�عي والروؤية 

املت�سارعة،  ال��ت��غ��ريات  ���س���ء  يف  ل��الأ���س��رة،  اخلليجية 

والنفتاح على اخلربات العاملية يف هذا املجال.

وي�سم الكتاب اأربعة ف�س�ل هي: الإطار العام لتنمية 

العام،  التعليم  طلبة  ل��دى  وكفاياتها  الأ�سرية،  الرتبية 

منظ�مة الكفايات يف املراحل التعليمية املختلفة، بالإ�سافة اإىل اآليات وطرق ت�سمني الكفايات 

يف مناهج املراحل الدرا�سية.

إصداراتإصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

مهارات االبتكار والتفكري االإبداعي للموظفات

الوقت: من ٨�ص اإىل ١٢ط

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

الهند�ضي الدويل

الوقت: من ٩�ص اإىل ٥٫٤٥م

اجلهة املنظمة: الهيئة ال�ضعودية للمهند�ضني

املكان: الريا�ص

تقييم خمرجات التعلم الأع�ضاء هيئة التدري�ص

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص قاعات عمادة تطوير 

املهارات

نظام اإدارة التعلم  black board الأع�ضاء هيئة 

التدري�ص

الوقت: من ال�ضاعة ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور ٥ قاعات عمادة تطوير املهارات

الريا�ص من ال�ضماء

الوقت: من ٩م اإىل ١٢�ص

اجلهة املنظمة: �ضركة االأر�ص والف�ضاء

املكان: �ضمال الريا�ص

تطوير ملف التدري�ص اجلامعي الأع�ضاء هيئة 

التدري�ص

الوقت: من ال�ضاعة ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور ٥ قاعات عمادة تطوير املهارات 

تقييم خمرجات التعلم الأع�ضاء هيئة التدري�ص

الوقت: من ال�ضاعة ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص قاعات عمادة تطوير 

املهارات

دعم تعلم الطالب الأع�ضاء هيئة التدري�ص

الوقت: من ال�ضاعة ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص قاعات عمادة تطوير 

املهارات

ال�ضكرتارية احلديثة واإدارة املكاتب للموظفني

التاريخ والوقت: ١٤٣٩/٤/٩ هـ من ال�ضاعة ١٠�ص اإىل 

٢٫٣ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص قاعات عمادة تطوير املهارات

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

الأع�ضاء هيئة التدري�ص

الوقت: من ال�ضاعة ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور ٥ قاعات عمادة تطوير املهارات

ال�ضعودي الدويل الثالث للمختربات

الوقت: من ٨�ص اإىل ٤٫٣م

اجلهة املنظمة: �ضـركة اله�ضبة ال�ضـعودية لتنظيم 

املوؤمترات والـمعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

التعليم ما بعد الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية

اجلهة املنظمة: اجلمعية ال�ضعودية للعلوم الرتبوية 

والنف�ضية

املكان: اجلامعة

ربيع الثاين 
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و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبى  ك��ان 

العبد،  دع��وة  يجيب  للتوا�سع،  مثالاً 

احل��م��ار،  وي��رك��ب  َم���ة، 
َ
ل����أ وي�ستمع 

وي��ح��م��ل اأغ���را����س���ه، وي���ط���وف فى 

ويعقل  الأر���ض،  على  وياأكل  الأ�سواق، 

بيده  وث��وب��ه  نعله  وي��خ��ي��ط  ال�����س��اة، 

والأن�سار  املهاجرين  ويزور  ال�سريفة، 

�سبيانهم،  على  وي�سلم  بيوتهم،  فى 

مع  يجل�ض  وك��ان  روؤو���س��ه��م،  ومي�سح 

له  يكن  فلم  منهم،  كواحد  اأ�سحابه 

اإن  حتى  حوله،  عمن  مييزه  جمل�ض 

اإذا دخل  ي��ع��رف��ه،  ل  ال���ذي  ال��غ��ري��ب 

اأن يفرق  ا هو فيه، مل ي�ستطع  جمل�ساً

بينه وبني اأ�سحابه، فكان ي�ساأل: اأيكم 

حممد؟ وقد تعددت مظاهر توا�سعه 

تعددها  ويف  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 

دعوة لأ�سحابه واأحبابه اأن يتوا�سعوا؛ 

اأب���واب  م��ن  وب���اب  مهلكة،  فالتكرب 

ال�سرور؛ فهو يفتح اأبواب احلقد على 

م�سراعيها، وينّمي يف القلوب خمالب 

النفو�ض،  قبائح  وي���ربز  ال��ك��راه��ي��ة، 

به  تُ�ستمال  ال���ذي  التوا�سع  عك�ض 

وتنت�سر  ال�سكينة،  به  وتعم  القلوب، 

اأبرز مظاهر  بف�سله الطماأنينة. ومن 

توا�سعه �سلى اهلل عليه و�سلم رف�سه 

التبجيل والتجليل والإكبار والتعظيم، 

فكان ينهى اأ�سحابه عن مدحه ورفعه 

و�سعه  التي  املكانة  غري  مكانة  اإىل 

اهلل فيها، فعندما �سمع اأحد اأ�سحابه 

�سيدنا،  يا  حممد،  »يا   : قائ�اً يناديه 

خرينا«  واب��ن  وخرينا،  �سيدنا،  واب��ن 

ن��ه��اه ع��ن ه��ذا ال��ق��ول، وع��لّ��م��ه م��اذا 

يقول، وقال: »اأنا حممد بن عبداهلل، 

اأن  اأح��ب  ما  واهلل  ور�سوله،  عبداهلل 

ترفعوين فوق منزلتي التي اأنزلني اهلل 

عز وجل«. »اأخرجه اأحمد والن�سائي«.

وعن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل 

اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال:  عنه 

اأْطَرت  كما  تطروين  »ل  و�سلم:  عليه 

عبُْده،  اأنا  فاإمنا  ابن مرمي،  الن�سارى 

»اأخرجه  ور�سوله«.  عبداهلل  فقولوا 

عليه  اهلل  �سلى  ورف�سه  البخاري«. 

نبياًا  ي��ك��ون  اأن  و�سلم 

على  واإ���س��راره  ا،  ملكاً

ا،  عبداً نبياًا  يكون  اأن 

ف����ق����د ق�������ال ���س��ل��ى 

لأم  و�سلم  عليه  اهلل 

املوؤمنني عائ�سة ر�سي 

اهلل عنها: »يا عائ�سة، 

معي  ل�سارت  �سئُت  لو 

جاءين  الذهب،  جبال 

ربك  اإن  فقال:  ملك، 

ال�س�م،  عليك  ي��ق��راأ 

�سئت  اإن  ل��ك:  ويقول 

�سئت  واإن  ا،  عبداً نبياًا 

���ا، ق����ال:  ن���ب���ياً���ا م���ل���كاً

جربيل،  اإىل  فنظرت 

قال: فاأ�سار اإيل اأن �سع نف�سك، قال: 

اهلل  ر�سول  فكان  ا،  عبداً نبياًا  فقلت: 

�سلى اهلل عليه و�سلم بعد ذلك ل ياأكل 

العبد،  ياأكل  كما  اآك��ل  يقول:  متكئاًا، 

»اأخرجه  العبد«.  يجل�ض  كما  واأجل�ض 

الطرباين«.

ومل ير�ض من اأ�سحابه اأن يف�ّسلوه 

فقد  ال�����س���م،  عليهم  ال��ر���س��ل  على 

ورج���اً  امل�سلمني  من  رج���اً  اأن  ثبت 

م��ن ال��ي��ه��ود ���س��ب ك��ل واح���د منهما 

»والذي  لليهودي  امل�سلم  فقال  الآخر، 

ا على العاملني«، فقال  ا�سطفى حممداً

مو�سى  ا�سطفى  »وال���ذي  ال��ي��ه��ودي: 

العاملني«، فرفع امل�سلم يده عند  على 

ال��ي��ه��ودي على وجهه،  و���س��رب  ذل��ك 

فذهب اليهودي اإىل النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم فاأخربه مبا حدث، فدعا 

امل�سلم،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

ف�ساأله عن ذلك، فاأخربه بالذي جرى، 

فطلب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من 

من  اأح��د  على  يف�سلوه  األ  �سحابته 

مو�سى  منزلة  عن  واأخربهم  الأنبياء، 

القيامة يكون  واأنه يوم  ال�س�م،  عليه 

مع النبي، ومن اأول الذين تن�سق عنهم 

الأر�ض يوم القيامة. »اأخرجه البخارى 

وم�سلم«.

»ل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  وق��ال 

ت�������خ�������ريوين ع���ل���ى 

النا�ض  ف��اإن  مو�سى، 

ي���������س����ع����ق����ون ي����وم 

اأول  فاأكون  القيامة، 

م���ن ي��ف��ي��ق، ف��اأج��د 

��ا  م���و����س���ى مم�����س��كاً

ف�  العر�ض،  بجانب 

فيمن  اأك�����ان  اأدري 

قبلي،  ف��اق 
َ
ف��اأ �سعق 

ا�ستثناه  كان ممن  اأم 

اهلل تعاىل«. »اأخرجه 

رف�ض  كما  اأح��م��د«. 

ع��ل��ي��ه  اهلل  ����س���ل���ى 

عن  يتميز  اأن  و�سلم 

وق��ال  الب�سر،  �سائر 

»ذاك  الربية:  خري  يا  له:  قال  للذي 

ومن  م�سلم«.  »اأخ��رج��ه  اإب��راه��ي��م«. 

مظاهر توا�سعه �سلى اهلل عليه و�سلم 

وم�ساركتهم  اأ�سحابه  م��ع  توا�سعه 

عنه  اهلل  ر�سي  ال���رباء  فعن  العمل، 

قال: »راأيت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم يوم الأحزاب ينقل الرتاب، وقد 

»اأخرجه  بطنه«.  بيا�ض  الرتاب  وارى 

البخارى«.

والفقري  ال�سعيف  مع  ي�سري  وكان 

اأن�ض  فعن  والأرم��ل��ة،  والعبد  والأم���ة 

بن مالك ر�سي اهلل عنه قال: »كانت 

الوليدة من ولئد املدينة جتيء فتاأخذ 

بيد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 

تذهب  حتى  يدها  من  يده  ينزع  فما 

اأحمد«.  »اأخ��رج��ه  ���س��اءت«.  حيث  به 

وعنه ر�سي اهلل عنه اأن امراأة كان يف 

اهلل،  ر�سول  يا  فقالت:  �سيء،  عقلها 

اإن يل اإليك حاجة. قال: »يا اأم ف�ن، 

انظري اأي ال�سكك �سئت حتى اأق�سي 

بع�ض  يف  معها  فخ�  حاجتك.  ل��ك 

حاجتها«  م��ن  ف��رغ��ت  حتى  ال��ط��رق 

»اأخرجه م�سلم«. وكان �سلى اهلل عليه 

قال:  اأن�ض   فعن  خدمه،  ي��زور  و�سلم 

�سلى  النبي  يخدم  يهودي  غ�م  كان 

اهلل عليه و�سلم، فمر�ض فعاده النبي 

»اأت�سهد  �سلى اهلل عليه و�سلم وقال: 

اأن ل اإله اإل اهلل واأين ر�سول اهلل؟«. 

عند  وه��و  اأب��ي��ه،  اإىل  ال��غ���م  فنظر 

راأ�سه، فقال له اأبوه: اأطع اأبا القا�سم، 

اهلل  ر���س��ول  فخرج  م��ات،  ث��م  فاأ�سلم 

و�سلم من عنده وهو  �سلى اهلل عليه 

يقول: »احلمد هلل الذى اأنقذه بى من 

النار«. »اأخرجه اأحمد«.

وكان �سلى اهلل عليه و�سلم، يرف�ض 

ومل  ا،  تعظيماً اأ�سحابه  ل��ه  يقوم  اأن 

يرّد هداياهم مهما قل �ساأنها، ومهما 

ومل  قيمتها، جرباًا خلواطرهم،  كانت 

يرف�ض دعواتهم اإىل الطعام مهما كان 

ا، فكان يجيب الداعي ولو على  ب�سيطاً

ياأنفه.  طعام  على  ولو  ال�سعري،  خبز 

يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ق��ال  وق��د 

كراع  اأو  ذراع  اإىل  دعيت  »ل��و  ذل��ك: 

اأو كراع  اإيّل ذراع  اأهدي  لأجبت، ولو 

لقبلت«. »اأخرجه البخاري«.

وك�����ان ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م 

متوا�سعااً حتى مع اأهل بيته ويعمل فى 

ر�سي  عائ�سة  املوؤمنني  اأم  فعن  بيته، 

اهلل  ر���س��ول  »ك���ان  ق��ال��ت:  عنها  اهلل 

نعله،  يخ�سف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

ويخيط ثوبه، ويعمل يف بيته كما يعمل 

ا  ب�سراً ك��ان  وقالت:  بيته،  يف  اأحدكم 

�ساته  ويحلب  ثوبه،  يفلي  الب�سر  من 

ويخدم نف�سه«. »اأخرجه اأحمد«. ومل 

ر�سول  لنف�ض  ا  طريقاً التكرب  يعرف 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فعا�ض ما 

عا�ض كواحد من اأ�سحابه ر�سوان اهلل 

ر�سي  علي  بن  احل�سن  يقول  عليهم، 

اهلل عنهما: »ل واهلل ما كان يغلق دونه 

اب، ول  الأبواب، ول يقوم دونه احُلجَّ

يغدى عليه باجلفان ول يراح عليه بها، 

ا، من اأراد اأن يلقى نبي  ولكنه كان بارزاً

اهلل لقيه، كان يجل�ض بالأر�ض ويو�سع 

الغليظ،  ويلب�ض  ب���الأر����ض،  طعامه 

ويلعق  بعده،  وي��ردف  احلمار  ويركب 

من  و�سلم«.  عليه  اهلل  �سلى  واهلل، 

»حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء«.

كلية الآداب ـ ق�سم اللغة العربية

عالقة العدوان اللفظي 
بالتنشئة األسرية

على  اجل�سدي  بالعتداء  الكثريون  يح�سره  الأطفال  لدى  العدوان 

الآخرين، لكن يف الواقع هناك �سورااً عديدة لل�سلوك العدواين تت�سمن 

اإيذاء  العدوان اللفظي الذي انت�سر يف الآونة الأخرية، والذي يتمثل يف 

الطرف الآخر بالتلفظ بكلمات ت�سيء له من �ستم وتنابز بالألقاب وتهديد 

وغريها. وقد يت�ساءل القارئ ما اأ�سباب هذا العدوان اللفظي امل�حظ 

انت�ساره ب�سورة كبرية بني الأطفال؟ واجلواب اأن من اأهم اأ�سباب العدوان 

الزائد  التدليل  حيث  ال�سحيحة،  غري  الأ�سرية  التن�سئة  هو  اللفظي 

والإهمال والق�سوة والتفرقة بني الإخوة �سبب كبري لنت�سار هذه الظاهرة 

كما ورد يف درا�سة بن حليلم »2004«، حيث تبني وجود ع�قة ارتباطية 

وبني  العدواين  وال�سلوك  الوالدية  اللفظية  الإ�ساءة  بني  اإح�سائياًا  دالة 

الإهمال وال�سلوك العدواين لدى الأطفال.

فهناك  اللفظي،  للعدوان  واحد  ك�سبب  الأ�سرية  التن�سئة  نح�سر  ول 

نرى  احل��ايل  الوقت  ففي  الجتماعي،  كالتطبيع  الأ�سباب  من  العديد 

ب�سورة  وان�ستقرام  وتويرت  اليوتيوب  يتداول يف مقاطع  اللفظي  العدوان 

اعتيادية، ونكاد نغفل عن كونه �سلوكااً م�سيئااً للمجتمع وللفرد، فمن واجبنا 

كولة اأمر احلر�ض على اأطفالنا والذين هم نواة املجتمع بتوفري بيئه خالية 

الألفاظ  هذه  من  باحلد  الأ�سر  وتوعية  والعدوانية  النابية  الألفاظ  من 

وعدم ا�ستخدامها اأمام اأطفالهم ومعاملتهم بحب وحنان حتى لو بدرت 

اأغلب احلالت يكون جاه�اً وغري  الألفاظ، فالطفل يف  تلك  منهم مثل 

متعمد ملا يبدر منه من كلمات م�سيئة، فيجب علينا احلذر يف معاملته 

وعدم الق�سوة عليه واإ�سعاره بالآثار املرتتبة والأ�سرار لهذا ال�سلوك.  

ب�سرى عبداهلل كعبي - كلية الرتبية - ق�سم ريا�ض اأطفال

الرأي36 14

د. أبو المعاطي الرمادي

 العدد 1288 - الأحد 29 ربيع اأول  1439هـ املوافق 17 دي�سمرب 2017م

جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

املهارات الجتماعية يف البيئة الأكادميية 

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

يتوقف جناح الإن�سان بعد توفيق اهلل، على تعلم الكثري من املهارات 

غمارها،  وخو�ض  احلياة  �سعوبات  مواجهة  ي�ستطيع  حتى  احلياتية، 

ومن املهارات املوؤثرة يف هذا ال�سدد، املهارات الجتماعية التي ت�ساعد 

الإن�سان على العي�ض بفطرته التي خلقه اهلل عليها، فهو كائن اجتماعي.

وبدون املهارات الجتماعية يعي�ض الإن�سان يف عزلة، ويتعرث كثريااً يف 

بالنعزالية  الدائم  �سعوره  اإىل  اإ�سافة  امل�ستقبلية،  لطموحاته  الو�سول 

والغربة حتى و�سط وطنه واإخوانه، كما توؤثر املهارات الجتماعية على 

كفاءة الإن�سان وفاعليته يف احلياة.

اإىل  ت�سري  الجتماعية  املهارات  اأن  املتخ�س�سني  من  العديد  ويذكر 

ال�سلوكيات املكت�سبة واملقبولة اجتماعيااً التي جتعل الإن�سان قادرااً على 

التعامل بفاعلية مع الآخرين وجتنب ال�سلوكيات غري املقبولة اجتماعيااً، 

وحتقق قدرااً من التفاعل الإيجابي مع املجتمع.

الجتماعية  باملهارات  يتمتعون  الذين  الأ�سخا�ض  يت�سف  ما  وعادة 

مبزيد من المتنان والقدرة على حتمل تبعات احلياة ومواجهة �سغوطها، 

معهم،  الآخرين  تعاطف  وهي  غريهم،  يفتقدها  ميزة  يكت�سبون  فهم 

كما  وم�ساندة،  دعم  اإىل  فيها  يحتاجون  التي  الأوق��ات  وم�ساندتهم يف 

تزداد فعالية هوؤلء الأ�سخا�ض يف تقدمي اخلدمات املختلفة للمجتمع، 

فنجدهم دائمااً ي�ساعدون الغري ومتفائلني.

النا�ض  فحب  منها،  حمرومااً  البع�ض  جتد  قد  اهلل،  من  نعمة  وهي 

الآخرين  قلوب  اكت�ساب  الإن�سان  ي�ستطيع  اأن  ال�سعب  ومن  ثمني،  كنز 

اأهمية  نت�سور  وحتى  والكفاءة،  الجتماعية  باملهارة  يتمتع  يكن  مل  ما 

املهارات الجتماعية يكفي اأن نقارن ال�سخ�ض النعزايل، و�سخ�ض اآخر 

اجتماعي، فهذه املقارنة تك�سف لنا الفرق بني الثنني، خا�سة يف القدرة 

على مواجهة حتديديات احلياة، وال�سعور بال�سعادة، والنجاح ال�سخ�سي 

واملهني والجتماعي.

اإتقان املهارات الجتماعية، حيث يتطلب  وياأخذ كل منا ن�سيبه من 

ذلك درجة من الن�سج والتعلم والتدريب، اإ�سافة اإىل املبادرة، والهتمام 

بالآخرين، والإح�سا�ض بهم، ويف احلياة العملية كثريااً ما نرى اأ�سخا�سااً 

مميزين يف جمالهم، اإل اأنهم يعانون نق�ض املهارات الجتماعية.

وتعد البيئة الأكادميية بيئة ثرية باخلربات التعليمية التي ميكن اأن 

حتدثنا  اإذا  خا�سة  الجتماعية،  املهارات  من�سوبيها  اإك�ساب  يف  ت�سهم 

والثقافة  الأعمار  حيث  من  املن�سوبني  خ�سائ�ض  الكبري يف  التنوع  عن 

كثري  تنمية  يف  ي�سهم  الكبري  التنوع  هذا  والتخ�س�سات،  والهتمامات 

من املهارات الجتماعية من خ�ل التوا�سل بني املن�سوبني داخل البيئة 

الأكادميية، والتعامل معهم.

دورااً يف  الأكادميية  البيئة  داخل  املختلفة  ب��الأدوار  القيام  يلعب  كما 

مثل  الجتماعية،  املهارات  على  التدريب  من  مزيدااً  من�سوبيها  اإك�ساب 

من  وغريها  امل�ساندة،  وطلب  والتفاو�ض،  والإيثار  والتعاون  ال�سداقة 

اإليها الإن�سان يف حياته، وهي عملية  املهارات الجتماعية التي يحتاج 

من  درجة  يبلغ  اأن  الإن�سان  ي�ستطيع  حتى  وتدريب،  تعليم،  اإىل  حتتاج 

الكفاءة التي ت�ساعده يف النجاح ال�سخ�سي واملهني والجتماعي. 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم

يف  الكهربائية  امل��رك��ب��ات  انت�سار 

جميع  ثقة  بال�سرورة  يعني  ل  العامل 

تاأثريها  اإدراك   فرغم  بها،  النا�ض 

البع�ض  اأن  اإل  والقت�سادي  البيئي 

من  ا  متخوفاً ورمب���ا  م����رتددااً  م���ازال 

م�سدره  ال��ت��خ��وف  وه���ذا  اق��ت��ن��ائ��ه��ا، 

بينها  التكلفة  ف���ارق  ه��و  الأ���س��ا���س��ي 

وبني املركبات التقليدية، كون التكلفة 

للم�ستهلكني  مهمااً  عام�اً  املبا�سرة  

بيئياًا  م���ربرة  التكلفة  تلك  اأن  رغ��م 

تعوي�سها  �سيتم  حيث  واقت�ساديااً، 

اً،  م�ستقب�اً الوقود  توفري  طريق  عن 

يف  احلكومات  من  العديد  تعمل  لذا 

اأكرب  ب�سكل  ال�سناعية  ال��دول  بع�ض 

ال�سابق على تقدمي حوافز مالية  من 

طلبهم  ت�سجيع  بهدف  للم�ستهلكني 

على هذ النوع من املركبات.

اأم����ا ال��ت��خ��وف الآخ����ر ل���دى ج��زء 

مبا  فيتمثل  امل�ستهلكني  م��ن  ك��ب��ري 

القلق  اأي  امل��دى«،  »قلق  با�سم  يعرف 

م���ن ت��وق��ف ال�����س��ي��ارة ب�����س��ب��ب ن��ف��اد 

ن�سبياًا،  ق�سرية  م�سافة  عند  ال�سحن 

املركبة  حتتاجه  ال���ذي  ف��امل��دى  ل��ذا 

من  مالديها  ينفد  اأن  قبل  الكهربائية 

يكفي  ما  بتوافر  كثريا  يرتبط  �سحن 

كما  لل�سحن.  الأ�سا�سية  البنية  من 

اأن  ال���س��ت��ط���ع��ات  بع�ض  اأظ��ه��رت 

املركبات  ب�سراء  الراغبني  من  الكثري 

الكهربائية قلقون ب�ساأن مدى القيادة 

اأن  ويف�سلون  160 كم  البالغ  احلايل 

يكون مدى القيادة على الأقل �سعف 

ذلك، خا�سة يف ظل التكلفة الباهظة 

لهذه املركبات.

ا  اأي�ساً احلكومات  بع�ض  تقوم  لذا 

امل�ساألة  ه��ذه  معاجلة  يف  بامل�ساعدة 

من خ�ل توفري الدعم املايل لإقامة 

املركبات  ل�سحن  الأ�سا�سية  البنية 

ال�سريعة  ال���ط���رق  يف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

واملناطق احلية. كما ميكن حل م�سكلة 

قلق املدى عن طريق توفري حمركات 

املتجدد  الذاتي  ال�سحن  بنظام  تعمل 

عن طريق اخل�يا ال�سم�سية والتي مت 

تطبيقها مث�اً يف اليابان �سمن برنامج 

اأ�سهمت  لقد  للبيئة.  ال�سديقة  املدن 

اأه��داف  حتقيق  يف  ال�سيا�سات  ه��ذه 

مهمة مثل وجود اإنتاج مو�سعي ومعه 

وكذلك  للطاقة،  مو�سعي  ا�سته�ك 

تاأمني الطاقة يف احلالت الطارئة من 

الكهرو�سم�سية  التغذية  توفري  خ�ل 

يف حالة العجز عن توفري الطاقة من 

�سبكات ال�سحن العامة. ختامااً، ميكن 

دافعا  يبقى  البيئي  الدافع  اإن  القول 

التي  املركبات  نحو هذه  للتوجه  قويااً 

الكهربائي  املحرك  اإح�ل  على  تقوم 

ب��دلاً من حم��رك الح��رتاق الداخلي 

وما  البنزين  اأو  بالديزل  يعمل  ال��ذي 

�سلبية،  بيئية  واآث��ار  تلوث  من  ي�سببه 

وثقب  احل��راري  الحتبا�ض  فظاهرة 

الأوزون دعت العلماء والباحثني للعمل 

على تطوير تكنلوجيا خمتلفة هدفها 

حماية البيئة من اآثار املحركات امللوثة 

الطاقة  مل�سادر  بديل  اإيجاد  واأي�سا 

الأحفورية النا�سبة.

الطالبة رغد ال�سهراين والطالبة 

غالية املنقاعي- ق�سم القت�ساد - 

كلية اإدارة الأعمال

الت�سلّط  اأو  ر  التنمُّ ظاهرة  تعترب 

والإن��اث  الذكور  الأطفال  بع�ض  عند 

املنت�سرة  الظواهر  من   »Bullying«

�سلوك  وال��ت��ن��م��ر  م���دار����ض،  ع���دة  يف 

ي�سّمى  ط��ف��ل  ب��ه  يت�سف  ع����دواين 

��ر« ي��ق��وم ب���اإي���ذاء ط��ف��ل اأو  »امل��ت��ن��مِّ

وب�سكل  ق�سد  ع��ن  اآخ��ري��ن  اأط��ف��ال 

وا�سطهادهم  اإرهابهم  بغر�ض  متكرر 

ر  واملتنمِّ اأ�سيائهم.  اأخذ  اأو  واإهانتهم 

والعدواين  املت�سلط  �سلوكه  يبداأ  قد 

الأط��ف��ال،  ري��ا���ض  اإىل  دخ��ول��ه  منذ 

وي�ستمر معه هذا ال�سوك غري ال�سوي 

وقد  الأخ��رى،  الدرا�سية  املراحل  يف 

ميتد مدى احلياة اإذا مل ينتبه الأهل 

يف  واملر�سدون  والرتبويون  البيت  يف 

املرغوبة  غري  �سلوكياته  اإىل  املدر�سة 

اجتماعيااً.

التنمر  ف��ه��ن��اك  وال���ت���ن���ّم���راأن���واع، 

اجل�������س���دي وي�����س��م��ل ك���ل اأ���س��ك��ال 

اأو  كال�سرب  اجل�سدية  الع��ت��داءات 

املمتلكات  اإت���ف  اأو  الدفع  اأو  الوكز 

متكرر،  ب�سكل  عليه  املعتدى  للطفل 

يقوم  وفيه  اللفظي  التنمر  وه��ن��اك 

بذيئة  األ���ف���اظ  ب��ا���س��ت��خ��دام  امل��ت��ن��م��ر 

كال�ستائم اأو التلفظ بكلمات عن�سرية 

الجتماعي  التنمر  هناك  غريها،  اأو 

الجتماعية  الإ�ساءة  يت�سمن  وال��ذي 

ا�ستخدام  و�سمعته، من خ�ل  للطفل 

جمموعة اأكاذيب عنه ون�سر الإ�ساعات 

اإق�سائه  لغر�ض  والتهم  والف���رتاءات 

ونبذه من قبل الآخرين.

وهناك اأي�سااً التنمر النف�سي وفيه 

والأفعال  الأق��وال  املُتنمر  ي�ستخدم 

والتهديد  كالتخويف  والإ����س���ارات 

نف�سيااً  اأذى  ي�سبب  مما  وامل�حقة 

اإىل  ي���وؤدي  وال���ذي  الآخ���ر  للطرف 

والكتئاب  واخل��وف  القلق  ح�سول 

بالنتحار.  التفكري  اإىل  واأح��ي��اناً��ا 

وت�سري الدرا�سات احلديثة اإىل ظهور 

نوع جديد من التنمر لدى الأطفال 

من  الإن��رتن��ت  عرب  يتم  واملراهقني 

التوا�سل الجتماعي،  خ�ل و�سائل 

ر�سائل  باإر�سال  املتنمر  يقوم  حيث 

ن�سر  اأو  الإ�ساعات  ون�سر  التهديد 

�سور حمرجة للمعتدى عليه، وهذا 

النوع ل يقل خطورة عن اأنواع التنمر 

التقليدية امل�سار اإليها �سابقااً.  

وم���ن امل��وؤ���س��رات ال��ت��ي ت���دل على 

عن  انعزاله  للتنمر،  الطفل  تعر�ض 

نف�سه  على  والن��ط��واء  به  املحيطني 

ب��ادع��اء  للمدر�سة  ال��ذه��اب  وجت��ن��ب 

املر�ض، وتدين م�ستواه الدرا�سي ب�سبب 

بنف�سه،  ثقته  وفقدان  وتوتره  خوفه 

وقد يعاين اأي�سااً من كوابي�ض وتبول ل 

اإرادي لي�اً، ومن هنا جند اأن الطفل 

الإيذاء  من  النوع  لهذا  يتعر�ض  الذي 

تدمري  اإىل  يوؤدي  العدواين  وال�سلوك 

باإيجابية كما  نف�سه  روؤية  قدرته على 

يوؤدي اإىل فقدان ثقته بنف�سه. وفيما 

يتعلق بع�ج هذه الظاهرة ن�سري اإىل 

اأن الإر�ساد والتوجيه والع�ج النف�سي 

معااً،  للطرفني  يكون  اأن  يجب  املبكر 

ر يجب توجيهه وتقوميه  فالطفل املتنمِّ

الأطفال وكي  املزيد من  يوؤذي  كي ل 

ل يتطور �سلوكه لي�سبح اأكرث عدائية 

كذلك  اإجرامية،  اأفعال  يف  وينخرط 

ل ب��د م��ن ال��ت��وا���س��ل وال��ت��ع��اون مع 

التي  الأ�سباب  ملعرفة  الطفل  اأ�سرة 

اأدت اإىل قيامه بهذه ال�سلوكيات غري 

املرغوبة لإيجاد حل للم�سكلة واإيقاف 

الذي  الطفل  اأم��ا  ال�سلوكيات.  ه��ذه 

فيجب  والع��ت��داء،  الظلم  عليه  وق��ع 

التنمر  اآث���ار  وت�سحيح  ب��ه  الهتمام 

وال��رع��اي��ة  بالعناية  واإح��اط��ت��ه  عليه 

بالنق�ض  ي�سعر  املتنمر  واأن  وطماأنته، 

يجعل  اأن  يحاول  ولذلك  نف�سه،  جتاه 

جتاه  �سيئ  ب�سعور  ي�سعرون  الآخرين 

اأنف�سهم.  

وخ��سة القول اإن ك� الطرفني 

والإر���س��اد  النف�سي  للع�ج  بحاجة 

ه��ذا  اآث����ار  م��ن  للتخل�ض  ال��رتب��وي 

ينتقل  قد  ال��ذي  اخلطري  ال�سلوك 

اأف��رادااً  ليجعلهم  الكرب  حتى  معهم 

غري اأ�سوياء يعانون من ا�سطرابات 

ن��ف�����س��ي��ة ت���وؤث���ر ع��ل��ى اإن��ت��اج��ي��ت��ه��م 

وجناحهم يف احلياة.

دانة جمال زغلوله

ق�سم ريا�ض الأطفال

المركبات الكهربائية بين المخاوف والمنافع

طرفا »التنمر« بحاجة لعالج نفسي وإرشاد أسري



به  لتلحق  ت��ط��وره  ال��ع��ل��م  ي��ت��اب��ع 

لنا  تقدم  اأن  حماولة  التكنولوجيا 

كل ما هو جديد, خطوة جديدة يف 

الواقع االفرتا�ضي  التقدم هي  هذا 

حيث   ,»Virtual Reality«

املحاكاة  اإىل  امل�ضطلح  ه��ذا  ي�ضري 

من  احلقيقية  للبيئة  احلا�ضوبية 

�ضور واأ�ضوات وغريها من احلوا�س 

ب��ي��ئ��ة ج��دي��دة ق��د ال تكون  خل��ل��ق 

متوفرة يف العامل احلقيقي.

ت�����ض��ت��خ��دم ت���ق���ن���ي���ات ال���واق���ع 

احلا�ضوبية  املعاجلة  االف��رتا���ض��ي 

لت�ضكيل �ضور ثالثية االأبعاد وبتقنية 

360 درج���ة, وب��ذل��ك ي��ك��ون جمال 
الروؤية اأو�ضع ما يكون, ولعر�س هذه 

ب�ضرية  عد�ضات  ت�ضتخدم  ال�ضور 

حتجب  بحيث  العينني  اأم��ام  تو�ضع 

الروؤية عن الواقع احلقيقي لتخت�ضر 

مبا تعر�ضه العد�ضات فقط.

تقوم هذه التقنية بب�ضاطة بعر�س 

كل ما تراه على ال�ضا�ضة عن طريق 

اأو  ال�ضخ�ضي  باحلا�ضب  تو�ضيلها 

ت��رك��ي��ب ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول ب��داخ��ل 

�ضور  بعر�س  تقوم  حيث  النظارة, 

جم�ضم  ب�ضكل  واالأل���ع���اب  االأف����الم 

درجة,   360 وبزاوية  االأبعاد  ثالثي 

داخ��ل  وك��اأن��ك  ال�ضعور  وت�ضتطيع 

وعي�س  تفا�ضيله  ب��ك��اف��ة  احل���دث 

باخلوف  فيها  ت�ضعر  كاملة  التجربة 

واالإثارة واالنبهار ح�ضب ما ت�ضاهده 

من مقاطع اأو األعاب.

ب�ضكل  التقنية  ه��ذه  تعمل  لكي 

حا�ضب  اإىل  بحاجة  فاأنت  �ضحيح 

ون��ظ��ارة  حم��م��ول  ه��ات��ف  اأو  اآيل 

ال��واق��ع االف��رتا���ض��ي, يف ال��ب��داي��ة 

البيانات  مبعاجلة  احلا�ضب  يقوم 

الفيديو  مقطع  اأو  باللعبة  اخلا�ضة 

تلك  باإر�ضال  ويقوم  �ضريع,  ب�ضكل 

تظهر  لكي  النظارة  اإىل  البيانات 

لك ال�ضورة ب�ضكل �ضل�س, ويف حال 

للحا�ضب  الداخلية  املكونات  �ضعف 

ب�ضكل  تتم  البيانات  معاجلة  ف��اإن 

بطيء وبالتبعية جند تقطيعاً وتاأخراً 

يجعل  ما  وه��و  ال�ضورة,  عر�س  يف 

ولهذا  اأب���ًدا,  مريحة  غري  التجربة 

مكلفة  التقنية  ه��ذه  تكون  ال�ضبب 

للغاية.

االفرتا�ضي  الواقع  نظارة  تنق�ضم 

���ض��ا���ض��ت��ني  اإىل  ال�����داخ�����ل  م�����ن 

�ضا�ضة  ع���ني  ل��ك��ل  خم�����ض�����ض��ت��ني, 

ح�ضب  على  خمتلفة  عر�س  بدقة 

ال�ضور  بعر�س  تقوم  النظارة,  جودة 

املر�ضلة من احلا�ضب وبزاوية عر�س 

120 درج����ة, وب��ذل��ك  ت��ق��ل ع��ن  ال 

الأي  راأ���ض��ك  بتحريك  تقوم  عندما 

على  املعرو�ضة  ال�ضورة  تقوم  جهة 

احلركة  بتتبع  حدة  على  �ضا�ضة  كل 

وعر�س ال�ضورة باالجتاه املطلوب.

االفرتا�ضي  الواقع  تقنيات  تظل 

بالرغم  كبري  ب�ضكل  التجربة  حتت 

م��ن ���ض��دور ال��ع��دي��د م��ن االأف����الم 

اأنها  اإال  تدعمها,  التي  واالأل��ع��اب 

الدعم  وينق�ضها  زالت حم��دودة  ما 

الكامل.

حممد جمد الدين ال�سادات 

نادي تقنية امل�ستقبل 

17 15الرأي
ت�ضدر عن ق�ضم االإعالم 

بكلية االآداب جامعة امللك �ضعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

عبدالرحمن  ال�شمراين

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الت�شوير

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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الواقع االفتراضي محاكاة حاسوبية للبيئة

مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

فكنت  البيت  يف  بي  اخلا�ضة  اليد  �ضاعة  نا�ضًيا  للعمل  يوًما  ذهبت 

طوال �ضاعات عمل ذلك اليوم اأح�س اأنه ينق�ضني �ضيء ما واالأمر غري 

من  اأو  جوايل  من  مبا�ضرة  اأعرفه  اأن  اأ�ضتطيع  الوقت  اأن  رغم  مريح, 

احلا�ضب الذي على مكتبي اأو من �ضاعة ال�ضيارة التي اأركبها.

يبدو اأن امل�ضكلة هي العادة ولي�ضت احلاجة, واالأمر االآن اأ�ضبح اأكرث 

�ضعوبة مع اجلوال الذي تعلقنا به كثرًيا, وال تكاد جتد كبرينا اأو �ضغرينا 

اأو رجلنا اأو امراأتنا ي�ضتغني عنه, ب�ضكل كبري وخميف, فعاًل لقد اأ�ضبح 

اجلوال واإخوانه من االأجهزة الذكية عند الكثري منا من املرافقات التي 

تالزمه وال ميكن اال�ضتغناء عنها اأبداً.

لك اأن تتخيل اأن تذهب للعمل اأو لزيارة قريب اأو �ضفر حتى لوكان 

ق�ضرياً دون جوالك الرئي�ضي, قطعاً لن ترتاح لفراق هذا ال�ضاحب املهم 

لدى ال�ضواد االأعظم منا, اإن مل يكن الكل, ورغم هذا فمن املمكن وجود 

بدائل االأخرى مثل االإنرتنت اأو الربيد االإلكرتوين اأو الهاتف الثابت يف 

مكتبك او اأينما كنت, يف غالب الظن.

اأو من يعز عليك يف �ضفر ومن  لك اأن تتخيل اأن يغيب اأحد اأبنائك 

�ضت  لفرتة  مغلقة  معه  االأخ��رى  التوا�ضل  وو�ضائل  جواله  اأن  جتد  ثم 

�ضاعات مثاًل, هل يهداأ بالك وال يكون لديك قلق على هذا العزيز؟ حتماً 

الو�ضاو�س والظنون, و�ضتقول ال �ضمح اهلل ملاذا جوال فالن  �ضرتاودك 

مقفل, يا رب ع�ضى ال�ضبب خري.

اإمتام  قبل  امل�ضجد  من  جواله  على  تَ��ِرد  مكاملة  تخرجه  رمبا  اأحدنا 

ال�ضالة اأو من جل�ضة يف موؤمتر اأو اجتماع, اإذن اأنا اأعتقد اأننا جمتمع 

ب�ضكل  ا�ضتخدامها  يف  واأ�ضرفنا  واالأدوات  التقنيات  هذه  مع  تورطنا 

بتنا يف حال ي�ضعب اال�ضتغناء عنها, وكاأننا يف  اأننا  اإىل درجة  خميف 

حال اإدمان يحتاج العالج والفكاك من �ِضركه.

الذين  واالأ�ضاتذة  الباحثني  ن��رى  الدولية  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  يف 

يح�ضرون جل�ضات مثل هذه االأن�ضطة ال ين�ضغلون بهواتفهم الذكية, بل 

ترى البع�س منهم يقفل جوالة طوال جل�ضات املوؤمتر وي�ضعه يف حقيبته 

وال يفتحه اإال يف فرتات اال�ضرتاحات. 

كلية علوم احلا�سب واملعلومات

وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي 

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

هل ن�ستطيع العي�ش دون هواتف ذكية؟

yaalotaibi@ksu.edu.sa

يعي�س  ال��ذي  واملحيط  البيئة  اإن 

فيهما الطفل لهما تاأثري عميق وفّعال 

يف حياته وتكّون �ضخ�ضّيته, فاالإن�ضان 

يجري  مبا  يتاأّثر  اأظفاره  نعومة  منذ 

يكت�ضب  فهو  مم��ار���ض��ات,  م��ن  حوله 

وطرز  وممار�ضاته  واأخ��الق��ه  مزاجه 

تفكريه من ذلك املحيط اأو تلك البيئة. 

ويجمع علماء النف�س والرتبية على اأن 

ت�ضكيل  املراحل يف  اأهم  من  الطفولة 

�ضخ�ضية االإن�ضان, واأكرثها تاأثرياً يف 

املرحلة  تلك  وال�ضيما  العامة,  حياته 

يجب  حيث  اأ�ضرته,  مع  يعي�ضها  التي 

ال�ضليم,  النمو  متطلبات  له  توؤمن  اأن 

ومن هنا تكت�ضب العالقات االنفعالية 

الطفل  ت��رب��ط  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة 

حتديد  يف  خا�ضة  اأهمية  باأ�ضرته, 

وفق  االجتماعية,  �ضخ�ضيته  معامل 

املعايري والقيم ال�ضائدة يف املجتمع.

وه����ذا ي��ت��ّط��ل��ب اإح���اط���ة ال��ط��ف��ل 

ب��ال��رع��اي��ة واحل����ب, وال��ت��ع��ام��ل معه 

يّحقق  مبا  �ضليم,  اجتماعي  ب�ضلوك 

عملية  يف  والتوافق  االإيجابي  النمو 

ال�ضلوك, الأن  ال�ضبط االجتماعي يف 

»عملية  االجتماعية  التن�ضئة  عملية 

مّعقدة, مت�ضابكة, وم�ضتمرة, حمورها 

اإن  نف�ضه«.  ال�ضخ�س  هو  الرئي�ضي 

اأهم  من  االجتماعية  التن�ضئة  عملية 

ال��ع��م��ل��ي��ات ت���اأث���رياً ع��ل��ى االأب���ن���اء يف 

تعد  العمرية, وهي  خمتلف مراحلهم 

اإحدى عمليات التعلم التي عن طريقها 

والتقاليد  ال��ع��ادات  االأب��ن��اء  يكت�ضب 

واالجتاهات والقيم ال�ضائدة يف بيئتهم 

يعي�ضون فيها. وتتم  التي  االجتماعية 

عملية التن�ضئة االجتماعية من خالل 

اأهم  االأ���ض��رة  وتعد  متعددة,  و�ضائط 

عنها  يتلقون  فاالأبناء  الو�ضائط,  هذه 

خمتلف املهارات واملعارف االأولية كما 

اأنها تعد مبثابة الرقيب على و�ضائط 

التن�ضئة االأخرى, ويربز دور االأ�ضرة يف 

توجيه واإر�ضاد االأبناء من خالل عدة 

تكون  قد  االأ�ضاليب  وه��ذه  اأ�ضاليب, 

�ضوية اأو غري ذلك وكل منهما ينعك�س 

على �ضخ�ضية االأبناء و�ضلوكهم �ضواء 

باالإيجاب اأو ال�ضلب.

ويّقلد  جديد,  كّل  يتقبل  فالطفل 

الكبار ويتمّنى اأن يكون مثلهم, فرتاه 

يلعب دور االأب/ االأم, اأو ال�ضرطي, 

اأو الطبيب, وغريها من االأدوار التي 

من  االجتماعي  العامل  على  يتعرف 

الطفل  دائ��رة  تبقى  ولكن  خاللها, 

جمال  يف  االأ�ضا�ضية  االجتماعية 

اإىل  اأح��ي��ان��اً  مييل  حيث  االأ����ض���رة, 

اال�ضتقاللية واالعتماد على الذات, 

االعتماد  اإىل  يلجاأ  اأخ��رى  واأحياناً 

االآخرين, وما بني هذا وذاك,  على 

بلورة  يف  االأ�ضرية  البيئة  دور  يربز 

وتاأهيله  للطفل,  االجتماعي  النمو 

للحياة االجتماعية الوا�ضعة.

اأثري العمري - كلية الرتبية

أثر البيئة في التنشئة االجتماعية

بين العيش في الواقع واالفتراضي
اجتماعية,  �ضغوطات  نعي�س حتت  اأ�ضبحنا  والع�ضرين,  الواحد  القرن  يف 

والتزامات جردتنا من ذواتنا ومن اإن�ضانيتنا, خ�ضعنا ملقيا�س اجلمال والكمال 

والنجاح واإر�ضاء االآخرين, واأ�ضبحنا ال نتقبل اأي اختالف, نرى الب�ضر باإطار 

ومقايي�س حمددة, ال حتتمل التغري والتجديد. نعي�س يف واقع افرتا�ضي, اأكرث 

ت�ضتحوذ  االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  اأ�ضبحت  حيث  احلقيقي,  الواقع  من 

اجلزء االأكرب من حياتنا, نختفي فيها خلف حقيقتنا, ونتفنن باإظهار ال�ضعادة 

املطلقة ونتباهى بحياتنا املزيفة, فاحلياة مل تكن يوماً �ضافية اأبداً, واأولئك 

الوهمي  الواقع  هذا  من  باأنف�ضهم  والذوا  احلياة,  تلك  اأدرك��وا حقيقة  الذين 

اأن  دون  نُ�ضخاً  واأ�ضبحنا  متاماً,  مقنناً  �ضي  كل  اأ�ضبح  بالرجعية.  اتهمناهم 

ن�ضعر, اأخ�ضعنا ذواتنا لهذه املقاي�س وتنا�ضينا اأن يف اختالفنا يكمن اجلمال!

ارفق يا �ضديقي بذاتك وحررها من تلك املقاي�ض�س, فال منلك �ضوى 

حياة واحدة فقط! اأحبب ذاتك كما اأنت, واأعلم متاماً اأن اختالفك لي�س 

عيباً بل هو متيز, وروؤيتك لذاتك هي مراآة االآخرين عنك.

رزان عبدالعزيز ال�سعالن - كلية العلوم

احلياة  ���ض��روري��ات  اأح��د  ال�ضكن 

العام,  باملفهوم  ف��رد  لكل  الكرمية 

مطلباً  ي�ضكل  اجل��ام��ع��ي  وال�����ض��ك��ن 

خارج  من  ق��ادم  جامعي  طالب  لكل 

املنطقة؛ اإذا ما نظرنا لتكلفة ال�ضكن 

خ���ارج امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة واأ���ض��ع��ار 

مقارنة  املرتفعة  ال�ضكنية  ال�ضقق 

بدخل الطالب.

بعدة  اجلامعي  ال�ضكن  م��ر  وق��د 

مراحل وتعد املرحلة االأوىل املرحلة 

جماين  �ضكن  توفر  ب�ضبب  الذهبية 

ل��ك��ل ال��ط��الب وب���ج���وار اجل��ام��ع��ة, 

وانتهت تلك املرحلة قبل نهاية االألفية 

عن  ال�ضكن  توقف  حيث  املا�ضية, 

ال�ضيانة,  لظروف  الطالب  ا�ضتقبال 

عام  يف  الثانية  املرحلة  ب��داأت  بينما 

عليها  �ضاهداً  كنت  وق��د  1422ه�, 
ال�ضكن  ب��اأن  �ضابقتها  عن  وتختلف 

لكل غرفة  م��ادي  امل��رة مبقابل  هذه 

للفئات  املباين  وق�ضمت  ح��دة,  على 

»مباين مفرد ومباين مزدوج«, حيث 

باملفرد غرفة لكل طالب ويف املزدوج 

هذه  وات�ضمت  طالبني,  لكل  غرفة 

بحجة  التعقيدات  ب��ك��رثة  امل��رح��ل��ة 

اأجهزة  منع  ومنها  الطالب,  �ضالمة 

اخلا�س والتلفزيون  االآيل  احلا�ضب 

�ضغر  ك���ان  مهما  ال��ط��ب��خ  واأدوات 

اخل��دم��ات  ت��واج��د  وع���دم  حجمها 

االأ�ضا�ضية يف ال�ضكن.

املرحلة الثالثة بداأت قبل عقد من 

الزمن تقريباً ومتيزت بتوفري الكثري 

االأ�ضا�ضية وال�ضرورية  من اخلدمات 

للطالب والتي كان ي�ضطر كثري من 

للح�ضول  للخارج  للذهاب  الطالب 

توفري  يف  مهمة  خطوة  وهي  عليها, 

واأن  خا�ضة  للطالب  الراحة  و�ضائل 

ال�ضكن مبقابل ولي�س منحة.

االأمور  اأهم  اأحد  بقيت  ذلك  ومع 

تغري  عليها  يطراأ  مل  والتي  للطالب 

عنها  كتبت  وقد  اأهميتها,  مع  يذكر 

اأال  2004م  عام  ال�ضحيفة  هذه  يف 

وهي »مبلغ اإيجار اأو ر�ضوم ال�ضكن«, 

وال��ت��ي م��ا زال���ت ت��ره��ق ك��ث��رياً من 

امل�ضوؤولني  ع��ذر  ك��ان  وق��د  الطالب, 

ثالث  وج��ود ط��رف   – ال��ف��رتة  بتلك 

يف العقد- واأعتقد كان املق�ضود من 

ال�ضيانة  عن  امل�ضوؤولة  ال�ضركة  ذلك 

والرتميم يف ال�ضكن.

لكن ذاك الطرف مل يعد موجوداً 

ال�ضيانة  مرحلة  انتهت  فقد  اليوم, 

هم  ال�ضكن  يف  يقيم  وم��ن  ونحوها 

ط����الب م�����ض��در اأغ��ل��ب��ه��م ال��وح��ي��د 

املكافاأة ال�ضهرية فقط وهي مبلغ ال 

يغطي اأهم ال�ضروريات لهم.

اإعادة  لكل ذلك فاإنه من املنا�ضب 

النظر يف ر�ضوم ال�ضكن مبا يتما�ضى 

م��ع ق����درات ال��ط��الب و���ض��والً اإىل 

اإعفائهم بالكلية من الر�ضوم, فهم من 

الوطن واإليه.

حممد بن عبدالهادي اجلهني

ع�سو هيئة ت�سوية اخلالفات 

العمالية مبنطقة الريا�ض

دعوة إلعادة النظر في رسوم السكن



اأعلن م�صوؤولون يف جمال ال�صحة، اأن واحًدا 

من كل 10 عقاقري تباع يف الدول النامية يكون 

اأو اأقل من موا�صفات اجلودة املطلوبة،  مزيفاً، 

بينهم  االآالف،  ع�صرات  وف��اة  اإىل  ي��وؤدي  مما 

الكثري من االأطفال االأفارقة الذين يعاجلون على 

نحو غري فعال من االلتهاب الرئوي واملالريا.

قالت  للم�صكلة،  رئي�صي  ا�صتعرا�ض  ويف 

منظمة ال�صحة العاملية اإن االأدوية املزيفة متثل 

تهديًدا متزايًدا، اإذ اإن منو جتارة االأدوية، ومن 

بينها مبيعات الدواء على االإنرتنت، يفتح الباب 

اأمام بع�ض املنتجات ال�صامة.

على  اإفريقيا  يف  ال�صيادلة  بع�ض  وي��ق��ول 

�صبيل املثال اإنهم م�صطرون لل�صراء من اأرخ�ض 

التزاًما  اأك��ره��م  ب��ال�����ص��رورة  ولي�ض  امل��وردي��ن 

مناف�صة  م��ن  يتمكنوا  حتى  اجل���ودة،  مبعايري 

التجار غري ال�صرعيني.

امل��زي��ف��ة على  االأدوي�����ة  اأن حت��ت��وي  ومي��ك��ن 

جرعات غري �صحيحة ومكونات خاطئة اأو غري 

فعالة، ويف نف�ض الوقت ال تلبي معايري اجلودة، 

ب�صبب �صوء التخزين اأو اأمور اأخرى.

ومن ال�صعب حتديد حجم امل�صكلة بدقة، لكن 

حتلياًل اأجرته منظمة ال�صحة ل�100 درا�صة يف 

من  اأكر  تغطي   2016 اإىل   2007 من  الفرتة 

48 األف عينة اأظهرت اأن 10.5 % من االأدوية 
اإما  الدخل  ومتو�صطة  منخف�صة  البلدان  يف 

مزيفة اأو غري مطابقة ملوا�صفات اجلودة.

ويقدر حجم مبيعات االأدوية يف هذه البلدان 

يبلغ  وبالتايل  �صنوياً،  دوالر  مليار   300 بنحو 

حجم التجارة يف االأدوية املزيفة 30 ملياراً.

كلفته منظمة  اأدنربه  فريق من جامعة  وقال 

اإن  امل��زي��ف��ة  االأدوي����ة  ت��اأث��ري  ب��درا���ص��ة  ال�صحة 

األف   72 نحو  واإن  �صخمة،  الب�صرية  اخل�صائر 

حالة وفاة ب�صبب االلتهاب الرئوي يف االأطفال 

م�صادات حيوية  ا�صتخدام  اإىل  اإرجاعها  ميكن 

 169 اإىل  تزيد  الوفيات  واإن  الفاعلية،  قليلة 

كما  فاعلية.  اأي  بدون  العقاقري  كانت  اإذا  األًفا 

مقاومة  تزيد خطر  الفاعلية  قليلة  االأدوي��ة  اأن 

بتقوي�ض فاعلية  امل�صادات احليوية، مما يهدد 

االأدوية املنقذة حلياة الب�صر يف امل�صتقبل.

اأظ���ه���رت درا����ص���ة ع��ل��م��ي��ة ح��دي��ث��ة اأن 

تناول  على  يحر�صون  الذين  االأ�صخا�ض 

لالإ�صابة  عر�صة  اأق��ل  هم  االإف��ط��ار  وجبة 

ب���اأم���را����ض ال��ق��ل��ب واالأوع����ي����ة ال��دم��وي��ة 

وال�صكري.

الدرا�صة ن�صرتها �صحيفة علم النف�ض اأو 

Journal of Psychology حول اأهمية 
تناول الطعام خالل �صاعتني من اال�صتيقاظ 

اأو ال�صوم عن الطعام حتى الظهر.

للدرا�صة  �صخ�صاً   49 اخل��رباء  اأخ�صع 

اختيار  حق  لهم  وتركوا  اأ�صابيع   6 خ��الل 

وتراوحت  لرغباتهم،  وفقاً  الطعام  اأط��ب��اق 

اأعمار االأ�صخا�ض الذين �صجل العلماء معدالت 

قيا�ض  ومت  عاماً،  و60   21 بني  لديهم  االأي�ض 

امل�����ص��ارك��ني قبل وبعد  ل��دى  االأي�����ض  م��ع��دالت 

الدهنية  للخاليا  خ��زع��ة  واأخ����ذت  االخ��ت��ب��ار، 

ملعرفة كيفية عمل 44 من اجلينات والربوتينات 

امل�صوؤولة عن عمل االأي�ض.

ووجدت الدرا�صة اأن وجبة االإفطار 

املرتبطة  اجلينات  ن�صاط  من  تقلل 

الوجبة  اأن  كما  االإن�صولني،  مبقاومة 

تزيد من تركيز ال�صكر يف الدم، ومع 

مرور الوقت ميكن اأن حتمي اجل�صم 

من مر�ض ال�صكري واأمرا�ض القلب.

الدرا�صة ك�صفت كذلك اأن ال�صعرات 

احلرارية االإ�صافية التي قد يكت�صبها 

م��ن ي��ت��ن��اول��ون وج��ب��ة االإف���ط���ار، ال 

واأو�صى  للج�صم،  كبرياً  ت�صبب �صرراً 

اخت�صا�صيو التغذية ب�صرورة اأن تختلف 

قائمة وجبة االإفطار ملن يعانون ال�صمنة مقارنة 

بالنحفاء.

صحة17 العدد 1288 - الأحد 29 ربيع اأول  1439هـ املوافق 17 دي�سمرب 2017م 16

يحتاجها  التي  املعادن  اأهم  من  احلديد  يعترب 

املختلفة  االأع�صاء  اأداء  تعزيز  اأجل  من  اجل�صم، 

وتوفره  وج��ه،  اأكمل  على  مهامها  تاأدية  و�صمان 

الهيموغلوبني  الإنتاج  ج��داً  مهم  كافية  بكميات 

حمل  على  احل��م��راء  ال��دم  خاليا  ي�صاعد  ال��ذي 

اأع�صاء  باقي  اإىل  وتو�صيله  الرئة  االأك�صجني من 

اجل�����ص��م، ف��ح��وايل 70 % م��ن احل��دي��د ال��ذي 

ن�صتهلكه يذهب لهذا الغر�ض، لذا يتعر�ض اجل�صم 

لكثري من امل�صكالت ال�صحية اإذا حدث نق�ض يف 

م�صتوى احلديد، وهو ما يطلق عليه »اأنيميا«.

لكن ما الذي ي�صبب نق�ض احلديد؟ 

احلديد  نق�ض  من  ال�صيدات  تعاين  ما  ع��ادة 

اأكر من الرجال، ب�صبب ما يفقدنه من دم خالل 

احلديد  نق�ض  م�صببات  ومن  ال�صهرية،  ال��دورة 

اأي�صاً امل�صاكل املعوية التي تتطور لقرحات باملعدة.

وبح�صب ما ورد يف موقع »بولد�صكاي« املعني 

بال�صوؤون ال�صحية، هناك عدة اأعرا�ض قد تظهر 

اأنها  على  معها  يتعامل  وق��د  ال�صخ�ض،  على 

اأعرا�ض عادية، اإال اأنها قد تكون موؤ�صراً يدل على 

اإ�صابة ال�صخ�ض بنق�ض احلديد، ومنها:

احلديد  نق�ض  واالإره���اق:  بالتعب  ال�صعور   -

املطلوب  الهيموغلوبني  ينتج  ال  اجل�صم  اأن  يعني 

حتى توؤدي خاليا الدم احلمراء وظيفتها يف نقل 

االأك�صجني اإىل اأع�صاء اجل�صم املختلفة، وبالتايل 

�صاعات  والتعب، حتى يف  باالإرهاق  ال�صعور  فاإن 

ال�صباح الباكر يكون نتيجة طبيعية لعدم ح�صول 

اأع�صاء اجل�صم على االأك�صجني الكايف.

- اأظافر باهتة وه�صة: من اأكر املوؤ�صرات التي 

االأظافر  هي  باجل�صم  احلديد  نق�ض  على  تدل 

الهيموغلوبني.  لنق�ض  نتيجة  وذلك  اللون،  باهتة 

كما اأن بهتان اللون يطال اأي�صاً الوجه والل�صان كما 

تكون االأظافر ه�صة و�صعيفة وي�صهل تك�صرها.

- �صفار اأو بيا�ض باجلفن االأ�صفل: الطبيعي اأن 

يكون لون اجلفن االأ�صفل من الداخل اإما اأحمر اأو 

وردي، لكن عند ال�صخ�ض الذي يعاين من نق�ض 

البيا�ض،  اأو  ال�صفار  اإىل  اللون  مييل  احلديد، 

نظراً لقلة تدفق الدم يف هذه املنطقة.

- �صعوبة التنف�ض بعد اأي جمهود: حيث يوؤدي 

ال�صخ�ض  �صعور  اإىل  باجل�صم  احل��دي��د  نق�ض 

ولو  جمهود،  اأي  اأداء  بعد  التنف�ض  يف  ب�صعوبة 

ب�صيط، مثل ارتداء املالب�ض، اأو اأي جمهود ب�صيط.

- ���ص��داع دائ���م و���ص��ع��ور ب���ال���دوار: االإ���ص��اب��ة 

من  لي�صا  ب��ال��دوار  وال�صعور  ال��دائ��م  بال�صداع 

اإال  باجل�صم،  احلديد  لنق�ض  ال�صائعة  االأعرا�ض 

مع  بالتزامن  االأ�صخا�ض  بع�ض  ت�صيب  قد  اأنها 

االأعرا�ض االأخرى لنق�ض احلديد.

تعاين  حني  القلب:  �صربات  انتظام  ع��دم   -

خاليا الدم احلمراء من نق�ض الهيموغلوبني، فاإن 

اأع�صاء  باقي  االأك�صجني يف  بنق�ض  يت�صبب  ذلك 

القلب  اأكرب على ع�صلة  اجل�صم، مما ي�صع عبئاً 

لزيادة �صخ الدم، مما يت�صبب يف ال�صربات غري 

املنتظمة للقلب.

يعاين  ال�صعر: حني  - جفاف اجللد وت�صاقط 

�صيمنع  ف��اإن��ه  االأك�����ص��ج��ني،  نق�ض  م��ن  اجل�����ص��م 

االأك�صجني عن بع�ض االأماكن مثل اجللد وال�صعر، 

من  يعاين  ال��ذي  ال�صخ�ض  ي�صاب  ما  ف�صرعان 

نق�ض احلديد بجفاف يف اجللد وت�صاقط لل�صعر.

ل�صعف �صخ الدم يف  ب��اردة: نظراً  اأط��راف   -

احلديد  بنق�ض  امل�صاب  ال�صخ�ض  فاإن  اجل�صم، 

ب��رودة يف االأط��راف »اليدين  عادة ما يعاين من 

والقدمني«.

نق�ض  اال�صتطعام:  وفقدان  الل�صان  احمرار   -

احلديد ال�صديد قد يت�صبب يف اأن يفقد الل�صان 

اللون،  واأح��م��ر  اأمل�ض  وي�صبح  ال��ت��ذوق،  ب��راع��م 

اإ�صافة اإىل ال�صعور باالأمل.

- جروح وتقرحات بزوايا الفم: ظهور تقرحات 

ال�صائعة  االأعرا�ض  من  هي  الفم  بزوايا  وج��روح 

تلك  وتت�صبب  واملتو�صط،  احلاد  احلديد  لنق�ض 

وتناول  وال�صحك  الكالم  عند  ب��اآالم  التقرحات 

الطعام.

- »تنميل« باالأرجل: يحدث »التنميل« يف القدم 

لكل  االأك�صجني  و�صول  يف  احلادث  للخلل  نظراً 

اأع�صاء اجل�صم، مما يت�صبب يف حالة من ال�صيق.

- التعر�ض للعدوى: مبا اأن احلديد من العنا�صر 

اأداء وظائفها  اأع�صاء اجل�صم من  الهامة لتمكني 

على اأكمل وجه وخا�صة االإنزميات والهرمونات، 

لذا فمن يعاين من نق�ض احلديد، يكون يف العادة 

عر�صة لالإ�صابة بالعدوى املختلفة، نظراً ل�صعف 

اجلهاز املناعي باجل�صم.

نقص الحديد..
أعراضه واألشخاص األكثر إصابة

فوائد اإلفطار ال تحصى

األدوية المزيفة تقتل عشرات اآلالف سنويًا

تو�صف و�صمة املر�ض النف�صي يف اأب�صط معانيها، باأنها تتكون من 

جانبني هما:

 االأول: اجتاهات �صلبية يحملها ال�صخ�ض نحو االأفراد املُ�صخ�صني 

اأنهم  اأو  ب�صيء  ينفعون  ال  باأنهم  نعتقد  ك��اأن  النف�صي،  باال�صطراب 

عنيفون.

 والثاين: ال�صلوكيات املرتبطة بهذه االجتاهات، كاالبتعاد عن هوؤالء 

اإن  القول  اأكر دقة، ميكن  وبلغٍة  اإيذائهم،  اأو حتى  االأفراد وجتنبهم 

للو�صمة ثالثة مكونات رئي�صية؛ معريف »ذهني«، و�صلوكي، وانفعايل. 

باال�صطراب  امل�صابني  ح��ول  معتقدات  من  املعريف  املكون  يتمثل 

ِبنى  هي  النمطية  فال�صور  منطية،  �صور  جلها  يف  وه��ي  النف�صي، 

يف  الطبيعي  من منوهم  كجزء  النا�ض  لدى  وتتطور  تن�صاأ  معلوماتية 

ثقافٍة ما، وتبدو لل�صخ�ض على هيئة »معتقدات م�صتندة على حقائق«، 

ولها مكون تقييمي �صلبي جتاه من ت�صتهدفهم هذه ال�صور النمطية، 

تتحول هذه ال�صور النمطية اإىل تع�صب واإجحاف حينما يتفق النا�ض 

مع حمتوى هذه املعتقدات، وما يتبع هذا من انفعاالت �صلبية »احتقار، 

امل�صتهدفة.  الفئة  على  �صلبية  واأح��ك��ام  غ�صب...الخ«،  ا�صمئزاز، 

و�صلوكنا  الفئة،  هذه  نحو  ت�صرفاتنا  فيت�صمن  ال�صلوكي  املكون  اأما 

ال�صخ�ض من  يحمله  االنفعايل مبا  املكون  يتمثل  فيما  لهم،  املوجهة 

م�صاعر وانفعاالت �صلبية املحتوى نحو اأفراد هذه الفئة، كاخلوف اأو 

اال�صمئزاز منهم. 

ولو�صمة املر�ض النف�صي عدة اأنواع، منها الو�صمة العامة وو�صمة 

مظاهر  اإىل  العامة  الو�صمة  وت�صري  املخت�صني.  وو�صمة  ال���ذات 

التع�صب وال�صلوكيات التمييزية التي ميار�صها املجتمع جتاه امل�صابني 

�صدهم  والتمييز  تهمي�صهم  ذلك  من  عموماً،  النف�صي  باال�صطراب 

اأو  النف�صي  ل��الإي��ذاء  وتعري�صهم  منهم  واخل��ج��ل  بالعار  وو�صمهم 

النف�صيني  املر�صى  �صد  التع�صب  اأ�صكال  اأكر  من  ورمبا  اجل�صدي، 

و�صمة  ت�صري  بينما  وخطرون.  عنيفون  باأنهم  و�صمهم  عليهم  �صرراً 

الذات اإىل االجتاهات ال�صلبية التي يحملها امل�صاب نف�صه نحو ذاته 

واإ�صابته. ومن اأمثلتها اعتقاد امل�صاب باأنه ال يعتمد عليه اأو اأنه غري 

املخت�صني  و�صمة  اأم��ا  والعار.  للخزي  م�صدر  اأن��ه  اأو  ل�صيء  �صالح 

فت�صري للمعتقدات التي يحملها املخت�صون مبجاالت ال�صحة النف�صية، 

اأو  االجتماعيني  اأو  النف�صيني  االأخ�صائيني  اأو  النف�صيني  كاالأطباء 

اإذ  النف�صي.  باال�صطراب  امل�صاب  نحو  النف�صي،  التمري�ض  طواقم 

اأن و�صمة املر�ض النف�صي ال تظهر فقط عند العامة من غري  يبدو 

املتخ�ص�صني  بع�ض  عند  تظهر حتى  اأن  لها  واإمنا ميكن  املخت�صني، 

من  النوع  هذا  ومن مظاهر  عامًة.  ال�صحيني  واملمار�صني  النف�صيني 

الو�صمة على �صبيل املثال: 

1 - حتميل ال�صخ�ض امل�صوؤولية الكاملة عن اإ�صابته.
2 - االعتقاد بعدم اإمكانية التعايف.

3 - املبالغة يف اإ�صراك املري�ض يف اخلطة العالجية.
4 - املبالغة يف تقدير االآثار ال�صلبية الأعرا�ض اال�صطراب النف�صي 

على ال�صخ�ض امل�صاب ومن حوله.

تاأهيل  �صعف  اأهمها  من  اأم��ور  عدة  اإىل  اإجماالً  ذلك  يعود  وقد 

بع�ض  ���ص��واب  وع���دم  النف�صية،  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 

النف�صية  املهنية  املمار�صات  التي تقوم عليها  االأ�صا�صية  االفرتا�صات 

التي ميار�صونها مما ُدربوا عليه.

بكيفية  املتعلقة  اجلوانب  بالتف�صيل  �صاأتناول  القادم  االأ�صبوع  يف 

ت�صكل هذه الو�صمه واأبرز مظاهرها.

اأ�ستاذ علم النف�س املر�سي امل�ساعد- ق�سم علم النف�س

اإ�سراف اللجنة الوطنية لتعزيز ال�سحة النف�سية باجلامعة 

»تعزيز«

وصمة المرض النفسي

د. اأحمد ك�ساب ال�سايع

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100
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د. عالم يدعو إلنشاء مدارس »حضانة وابتدائي« 
تدّرس بالعربية الفصحى فقط

َدَر�س الإجنليزية والعربية ويتحدث الرو�سية والكازاخية

الدكتور اأحمد حممد عبدالعزيز 

اللغويات  يف  م�شارك  اأ�شتاذ  عالم، 

بكلية  وم��ت��ع��اون ح��ال��ي��اً  ال��ع��رب��ي��ة، 

بجامعة  العربية  اللغة  ق�شم  الآداب 

اجلن�شية،  م�شري  ���ش��ع��ود،  امل��ل��ك 

1962م  عام  ولد  التعليم،  اأزه��ري 

مبحافظة الدقهلية وتخرج يف كلية 

عام  الأزه���ر  جامعة  العربية  اللغة 

يف  املاج�شتري  على  وح�شل   1985

اللغة  كلية  م��ن  العربية  اللغويات 

العربية جامعة الأزهر عام 1998م 

بتقدير ممتاز، وعمل بتدري�س اللغة 

كازاخ�شتان  بجمهورية  ال��ع��رب��ي��ة 

ب��اجل��ام��ع��ة ال��دول��ي��ة خ���الل ال��ف��رة 

على  وح�����ش��ل   ،2004  -  2000
كلية  الأزه��ر  جامعة  من  الدكتوراه 

مع  مم��ت��از  بتقدير  العربية  اللغة 

مرتبة ال�شرف الأوىل عام 2006م، 

وعمل اأي�شا اأ�شتاًذا م�شاعًدا بق�شم 

بكلية  اللغة  وفقه  وال�شرف  النحو 

الإمام حممد  جامعة  العربية  اللغة 

بن �شعود الإ�شالمية بالريا�س خالل 

ورق��ي  2017م،   -  2007 ال��ف��رة 

عام  بالكلية  م�شارك  اأ���ش��ت��اذ  اإىل 

�شبعة ع�شر  اأك��ر من  له  1432ه�، 
هو  ما  منها  حمكًما،  وبحًثا  كتاًبا 

مطبوع ومن�شور.

»رشيدة« أول نيجيرية تحصل على ماجستير في الفقه اإلسالمي بالجامعة
- ح����دث����ي����ن����ا ع������ن ق�������ص���ة ال���ت���ح���اق���ك 

بالدرا�صة يف جامعة امللك �صعود؟

عام  �شعود  امل��ل��ك  بجامعة  التحقت 

منحة  ع��ل��ى  ح�����ش��ويل  ب��ع��د  1432ه� 
الإ�شالمية  الدرا�شات  ق�شم  يف  درا�شية 

بكلية الربية »م�شار الفقه واأ�شوله«.

- ك���ي���ف وج������دت اجل���ام���ع���ة م����ن ح��ي��ث 

الإمكانيات والبنية التحتية؟

وجدت جامعة امللك �شعود من اأف�شل 

اجلامعات على م�شتوى املنطقة والعامل، 

وهي جامعة توؤهل طالبها ليكونوا باحثني 

متمكنني يف �شتى الفنون.

- اأين تعلمت اللغة العربية؟

نيجرييا  يف  اأولً  العربية  اللغة  تعلمت 

اأويو  بولية  النيجريي  العربي  املعهد  يف 

الإن�شانيات  كلية  يف  ث��م  اإب���ادن،  مدينة 

ب��رن��ام��ج تعليم  ب��ج��ام��ع��ة ق��ط��ر، ���ش��م��ن 

يف  ثم  بها،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة 

اجلامعة الإ�شالمية بالنيجر.

طالبة  ك���اأول  جتربتك  ع��ن  حدثينا   -

نيجريية حت�صل على درجة املاج�صتري يف 

هذا التخ�ص�ص؟

فاأنا  النعمة،  ه��ذه  على  هلل  احل��م��د 

نيجريية  طالبة  اأول  لكوين  جداً  �شعيدة 

تدر�س تخ�ش�س الفقه واأ�شوله يف املرحلة 

بتلقي  و�شعيدة  اجلامعة،  بهذه  املتقدمة 

متمكنني  جهابذة  اأي��دي  على  العلم  هذا 

واأ�شوله  الفقه  ويف  ال�شرعية  العلوم  يف 

م�شريتي  ين�شى يف  ل  دور  فلهم  خا�شة، 

الفقه  درا���ش��ة  جانب  من  �شواء  العلمية 

املنهجي  التمكن  اأو من جانب  الإ�شالمي 

البحثي، فجزاهم اهلل عني وعن اإخواين 

الطالب واإخواتي الطالبات خري اجلزاء 

موازين  يف  املباركة  اجلهود  ه��ذه  وجعل 

ح�شناتهم.

- ه������ل ل������ك ع������اق������ات ������ص�����داق�����ة م��ع 

ال�صعوديات؟

نعم يل عالقات �شداقة مع ال�شعوديات 

وهي  زم��ي��الت��ي،  م��ن  ال�شعوديات  وغ��ري 

تعترب عالقة درا�شية وح�شب، واأعتز بهن 

الرفيقات يف  نعم  وجدتهن  فقد  جميعاً، 

يبارك  اأن  اهلل  واأ���ش��األ  الدرا�شة،  جمال 

فينا جميعاً وينفع بنا الإ�شالم وامل�شلمني.

- ما هو طموحك يف امل�صتقبل؟

اأكون متمكنة يف �شتى العلوم ال�شرعية 

ع��ام��ة، ويف اأب�����واب ال��ف��ق��ه الإ���ش��الم��ي 

اهلل  اإىل  داعية  لأك��ون  خا�شة،  واأ�شوله 

باإذنه على ب�شرية.

- هل زرت مدنًا غري الريا�ص؟

نعم بالتاأكيد زرت مكة املكرمة واملدينة 

املنورة مراراً وهلل احلمد.

- م�����اذا ت��ق��ول��ن ع���ن ال�����ص��ع��ودي��ة عند 

عودتك اإىل بلدك؟

واأمنها  ع��زه��ا  اهلل  اأدام  ال�شعودية 

ومكروه  �شوء  كل  من  وحفظها  واأمانها 

بقاع  خ��ري  تعترب  ال��ك��ائ��دي��ن،  كيد  وم��ن 

اأولً،  ال�شريفني  احلرمني  بف�شل  الأر�س 

ثم  ثانياً،  ر�شيدة  حكيمة  قيادة  وبوجود 

علماء  من  عليها  به  اهلل  اأنعم  ما  نتيجة 

ر���ش��ي��د وتطبيق  ون��ظ��ام ح��ك��م  رب��ان��ي��ني 

ال�شيف  واإك����رام  الإ���ش��الم��ي��ة  ال�شريعة 

والهتمام ب�شوؤون امل�شلمني يف العامل كله، 

لدعوة  ا�شتجابة  اإل  تكن  مل  النعم  وهذه 

ال�شالم وحبيب اهلل  اإبراهيم عليه  خليل 

اأف�شل  عليه  حممد  �شيدنا  الب�شر  خري 

ال�شالة واأمت الت�شليم.

- ما اأبرز هواياتك؟

اهلل  اإىل  والدعوة  والتدري�س  القراءة 

تعاىل.

حوار: اأكنول نور الدين

بللو عامل  بنت  ر�صيدة  ال�صم:   -

نيجريية اجلن�صية:   -

الرتبية الكلية:   -

اإ�صامية درا�صات  الق�صم:   -

ماج�صتري امل�صتوى:   -

نيجرييا  من  اململكة  اإىل  َقِدمت 

وال���ت���ح���ق���ت ب���ال���درا����ص���ة يف ج��ام��ع��ة 

اأن  بعد  1432ه�  ع��ام  �صعود  امل��ل��ك 

حمطات  ع���دة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  تعلمت 

دول��ي��ة، وه��ا هي اليوم حت�صل على 

درج��������ة امل���اج�������ص���ت���ري يف ت��خ�����ص�����ص 

ق�صم  الرتبية  بكلية  واأ�صوله  الفقه 

باعتبارها  الإ���ص��ام��ي��ة،  ال��درا���ص��ات 

الإجن���از،  ه��ذا  نيجريية حتقق  اأول 

العلوم  �صتى  يف  تتمكن  اأن  تطمح 

ال�صرعية ويف اأبواب الفقه الإ�صامي 

اإىل  داعية  وت�صبح  واأ�صوله خا�صة 

اهلل باإذنه على ب�صرية..

اللغة العربية وعاء القرآن والمحافظة عليها واجبنا 

حوار: طال العي�صى

- م�����اذا ك��ن��ت ت���ع���رف ع���ن ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���ص��ع��ود قبل 

قدومك اإليها؟

يف احلقيقة اأود اأن اأ�شكر كل من يعمل بجامعة امللك 

اجلامعة  ومدير  ووكالء  وعمداء  واأ�شاتذة  �شعود طالباً 

ملا وجدته من حفاوة و�شعة �شدر وح�شن معاملة وطيب 

خلق واإخال�س يف العمل، وقبل اأن اأعمل بجامعة امللك 

ت�شنيف عاملي  ذات  باأنها جامعة  �شعود كنت على علم 

ودويل لأنها تنظمها لوائح وقوانني ذات �شفافية تامة، 

هيئة  اأع�شاء  من  املميزة  الكوادر  ت�شتقطب  اأنها  كما 

التدري�س مما اأك�شبها �شمعة طيبة بني كل اجلامعات يف 

عاملنا العربي والإ�شالمي.

- كيف ترى م�صتوى الطالب ال�صعودي؟

من خالل جتربتي التي متتد لأكر من اثنني وثالثني 

الطالب  اأن  اأرى  جامعة  من  باأكر  التدري�س  يف  عاًما 

ومنهم  املتميز  منهم  ال��ط��الب  م��ن  ك��غ��ريه  ال�����ش��ع��ودي 

املتو�شط ومنهم دون ذلك، لكنه بوجه عام يتميز بح�شن 

والعملية  العلمية  القدوة  وج��د  اإن  والتوجيه  النقياد 

داخل قاعة التدري�س، لكن عليه اأن ي�شتفيد من الوقت 

من  كثري  اأره��ا يف  مل  والتي  له  املخ�ش�شة  والإمكانات 

اجلامعات الأخرى.

- هل ترى اأن هناك تق�صرًيا يف تعليم اللغة العربية؟

احلقيقة اأن الق�شية كبرية ومت�شعبة، فاللغة العربية 

وحافظة  ثقافتهم،  و�شجل  العرب،  ح�شارة  م��راآة  هي 

لتاريخهم ووعاء معارفهم، لكن امل�شاهد الآن هو عك�س 

التحدث  عند  يتوارون خجاًل  اأهلها  ف�شار  ذلك متاًما، 

بها، فقد ا�شتبدلت يف اأكر �شوؤون اأهلها، و�شار اجلهل 

بها والت�شدق باللغات الأخرى هو �شمة التقدم وعالمة 

املدنية والتح�شر، وما ذاك اإل ل�شعف يف نفو�س بع�س 

واإب��راز  اأهلها،  اإىل  اللغة  بتقريب  ذل��ك  وع��الج  اأهلها، 

لغة  لأنها  معارفها  �شتى  يف  اللغوي  الإع��ج��از  جوانب 

القراآن الباقية ببقائه، وعلينا اأن نغر�س يف نفو�س الأمة 

جمعاء حب اللغة وتوقريها.

- هل ترى اأن هناك تهديدات على اللغة العربية يف 

ع�صرنا احلا�صر؟ وكيف يجب التعامل معها؟

م��ق�����ش��ودة وغ���ري مق�شودة،  ت��ه��دي��دات  ت��وج��د  ن��ع��م 

الأم��ة  على  احل��اق��دي��ن  اأع��دائ��ن��ا  م��ن  ت��ك��ون  املق�شودة 

الإ�شالمية وكل مظاهر الإ�شالم، وحماربة اللغة العربية 

باأ�شكال متعددة �شريحة وغري �شريحة، وغري املق�شودة 

يف  كلها  الدرا�شة  جعل  مثل  اللغة  �شاأن  باإهمال  تكون 

بع�س مدار�شنا يف الوطن العربي بلغات اأخرى، فيتخرج 

الطالب العربي ُمعرى من لغته، ولي�س معنى ذلك األ نتعلم 

اللغات الأخرى بل علينا اأن نتعلم اللغات الأخرى، واأنا 

�شخ�شًيا تعلمت الإجنليزية والعربية، واأحتدث الرو�شية 

املنا�شبات  جميع  يف  حري�ًشا  كنت  ولكن  والكازاخية، 

اأن  العربي  الوطن  دِر���س خارج 
ُ
اأ واأن��ا  اإليها  دعيت  التي 

اأي�ًشا  واأرى  يرجمون،  وهم  الف�شحى  العربية  اأحتدث 

اأنه على احلكومات وامل�شوؤولني دور يف النهو�س باللغة 

باللغة  الأف���راد  تلزم  التي  واللوائح  القوانني  ب�شياغة 

واإتقانها كتابة ونطقا ليكون ذلك �شرًطا للعمل وحافًزا 

اأن  امل�شوؤولني  على  اأن  اأي�شاً  واأرى  واملكافاأة،  للرقيات 

يهتموا بو�شائل الإعالم املقروءة وامل�شموعة واملرئية واأن 

يختاروا العاملني فيها بعناية فائقة، ويكون ال�شرط الأول 

واإقامة  الف�شحى  بالعربية  التحدث  اإتقان  هو  للقبول 

اأدائهم، ويف �شبيل  التي حت�شن من  الدورات والندوات 

ذلك ويف اخلتام اأقرح على امل�شوؤولني يف الوطن العربي 

للح�شانة  مدار�َس  اإن�شاَء  الأعمال  ورج��ال  والإ�شالمي 

والبتدائي تكون الدرا�شة والتعامل فيها باللغة العربية 

بالبيئة  �شبيهة  امل��دار���س  ه��ذه  لتكون  فقط  الف�شحى 

اللغوية التي كان ين�شاأ فيها الطفل العربي.

- ر�صالتك اإىل الطاب وامل�صوؤولن؟

اللغة بحب  يدر�شوا  اأن  الأعزاء  اإىل طالبي  ر�شالتي 

الدرا�شة  لهذه  وفقهم  اأن  اهلل  وي�شكروا  وفخر،  و�شرب 

علوم  كل  يف  وي��ق��راأوا  بدرا�شتهم  وي�شتمتعوا  املتميزة، 

اهلل  اإن  اأق��ول  الأفا�شل  زمالئي  اإىل  ور�شالتي  اللغة، 

�شبحانه وتعاىل ا�شطفانا بهذه الر�شالة العظيمة، وهي 

�شواعدنا خلدمة  فلن�شمر عن  تراثنا،  لغة  وتعليم  تعلم 

لغة قراآننا، ونحبب الطالب اإليها ونحببها اإىل الطالب، 

وجنعلها ر�شالة نحافظ عليها يف كل مكان وزمان ولي�شت 

اللغة  اإن  اأقول  امل�شوؤولني  اإىل  ور�شالتي  نوؤديها،  وظيفة 

العربية هي اأمانة يف اأعناقنا جميعاً؛ لأنها وعاء القراآن 

بها  الدين، واملحافظة عليها قربة نتقرب  و�شائر علوم 

اإىل اهلل، لأن ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب، فعلينا 

لغتنا  على  للمحافظة  جهدنا  ق�شارى  نبذل  اأن  جميًعا 

وخدمتها والرتقاء بها.



بوا�صطة اإبرة �صغرية مدمج فيها كامريا بالألياف الب�رصية

�سيتمكن قريباً العلماء والأطباء 

اأع�ساء  م�ساهدة  من  واجلراحون 

بدقة  الداخل  من  الإن�سان  ج�سم 

مت  �سغرية،  اإب��رة  بوا�سطة  عالية، 

يدمج  اأن  ميكن  بحيث  تطويرها 

فيها كامريا بالألياف الب�سرية.

فوق  امل��وج��ات  اإب���رة  تطوير  مت 

كي  ال�سغر،  متناهية  ال�سوتية 

املناظري،  ج��راح��ات  يف  ت�ستخدم 

ونقل ال�سور يف نف�س اللحظة اإىل 

خاللها  من  اجل��راح  يتابع  �سا�سة 

بح�سب  بدقة،  اجلراحية  العملية 

�سحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.

الإبرة  اأن  اإىل  الباحثون  وي�سري 

يف  ت�ستخدم  اأن  مي��ك��ن  امل��ب��ت��ك��رة 

لالأجنة  جراحة  لإج��راء  امل�ستقبل 

يف داخل اأرحام اأمهاتهم.

وي�����س��ط��ر اجل����راح����ون ح��ال��ي��اً 

ا�ستك�سافات  على  العتماد  اإىل 

اخلارجية،  ال�سوتية  فوق  املوجات 

اإىل جنب مع �سور اأ�سعة ما  جنباً 

حالة  من  للتحقق  اجل��راح��ة،  قبل 

الأن�سجة الرخوة والأع�ساء، ولكن 

ميكن لإبرة املوجات فوق ال�سوتية 

ال�����س��وئ��ي��ة، ال��ت��ي مت ت��ط��وي��ره��ا 

كوليدج  لندن  جامعتي  بوا�سطة 

اأن حتدث  لندن،  م��اري يف  وكوين 

ثورة يف عامل اجلراحة.

فينلي،  مالكومل  دكتور  ويقول 

ا�ست�ساري اأمرا�س القلب، امل�سارك 

املوجات  اإب���رة  »اإن  ال��درا���س��ة:  يف 

فوق ال�سوتية ال�سوئية هي ابتكار 

ب���الإج���راءات  يتعلق  فيما  م��ث��ايل 

خ���الل ج��راح��ة امل��ن��اظ��ري، حيث 

ي�سعب  �سغرية  اأن�سجة  هناك  اإن 

املناظري  ج��راح��ات  خ��الل  روؤيتها 

ميكن  والتي  احلالية،  باأ�ساليبها 

عواقب  اإىل  ي���وؤدي  مب��ا  تتاأثر  اأن 

كارثية«.

اأ�سبح  فقد  الآن  »اأم��ا   : وتابع 

نف�س  ال��ت�����س��وي��ر يف  ل��ن��ا  م��ت��اح��اً 

بالتفريق  لنا  ي�سمح  مبا  اللحظة 

ملحوظ،  عمق  على  الأن�سجة  بني 

خالل  التوجيه  على  ي�ساعد  ومبا 

ال��ل��ح��ظ��ات ع��ال��ي��ة امل��خ��اط��ر من 

ه��ذه الإج���راءات )اأث��ن��اء اجلراحة 

باملنظار(«.

مع  امل�سغرة  الكامريا  وتتنا�سب 

حجم الإبرة، وت�سدر نب�سة موجزة 

من ال�سوء الذي يولد بدوره نب�سات 

ب��امل��وج��ات ف���وق ال�����س��وت��ي��ة، ويتم 

النب�سات  تلك  انعكا�سات  عر�س 

ب���امل���وج���ات ف����وق ال�����س��وت��ي��ة من 

اخلاليا، التي يتم ر�سدها بوا�سطة 

ح�سا�س، على كامريا األياف ب�سرية 

اجل��راح  يح�سل  وبالتايل  اأخ���رى، 

على �سور موجات فوق �سوتية يف 

نف�س اللحظة، لي�سرت�سد بها خالل 

اإجراء اجلراحة.

ويقول دكتور ريت�سارد كول�س�سرت، 

»اإن  الدرا�سة:  يف  م�سارك  موؤلف 

�سوًرا  لالأطباء  يوفر  التطور  هذا 

 64 اإىل  ت�����س��ل  و����س���وح  ب���درج���ة 

خاليا   9 يعادل  ما  وهو  ميكرون، 

دم حمراء فقط، وبالتايل فاإن هذه 

احل�سا�سية الرائعة للنظام اجلديد 

اجلاهزية  اجل��راح  الطبيب  مينح 

والقدرة على التمييز بني الأن�سجة 

الإبرة  تطوير  وا�ستغرق  الرخوة«. 

ي�سم  فريق  مب�ساركة  �سنوات،   4
وفيزيائيني  ومهند�سني  جراحني 

التقنية  تلك  لت�سبح  وكيميائيني 

ال�سريرية،  لال�ستخدامات  �ساحلة 

اأدريان ديزجاردينز،  وي�سرح دكتور 

الدرا�سة،  اإع��داد  يف  �سارك  الذي 

الب�سرية  »الألياف  با�ستخدام  اأنه 

اأمكن  املنخف�سة،  التكاليف  ذات 

عالية  الت�سوير  على  قدرة  حتقيق 

الدقة«.

يف  الآن  ناأمل  »نحن  واأ���س��اف: 

من  ع��دد  النجاح يف  ه��ذا  ت��ك��رار 

التطبيقات ال�سريرية الأخرى التي 

جراحي  تدخل  تقنيات  ت�ستخدم 

على نطاق حمدود«.

للتدخني  امليل  اأن  ج��دي��دة  اأب��ح��اث  ك�سفت 

والإدمان عليه قد يكون ب�سبب تكوين الدماغ، اأو 

ناجماً عن الرتكيب اجلزيئي ملناطق معينة من 

بناء  للدماغ  اإن�ساء خريطة  الدماغ، ومن خالل 

على عينات الأن�سجة بعد الوفاة، متكن باحثون 

بع�س  ارت��ب��اط  �سبب  فهم  من  اأدن���ربة  بجامعة 

ال�سلوكيات، مبا يف ذلك التدخني، باأجزاء معينة 

من الدماغ بح�سب ما ذكرته »الإندبندنت«.

غ��ران��ت، عامل  �سيث  ال��ربوف��ي�����س��ور  وي��ق��ول 

درا�سة  قاد  الذي  اإدنربة،  الأع�ساب يف جامعة 

Nature Neuroscience: »در�سنا الرتكيب 
الربوتينات،  اآلف  وعزلنا  للدماغ  اجلزيئي 

ال�سلوك  مع  الأم��ر  ه��ذا  ارت��ب��اط  بحثنا يف  ثم 

الب�سري«.

واأو�سح غرانت اأن الدرا�سة متكنت من ربط 

ال�سلوكيات مبجموعة من الربوتينات يف اأجزاء 

من  خريطة  اإن�ساء  ومت  ال��دم��اغ،  م��ن  خمتلفة 

خالل حتليل جزيئات الربوتني التي ي�ستخدمها 

اجلزيئات  ه��ذه  اإنتاج  ويتم  للتوا�سل،  الدماغ 

من قبل اجلينات يف نقاط ال�ستباك الع�سبي، 

يف  الع�سبية  اخلاليا  بني  الت�سال  نقاط  اأي 

اجلزيئات  خرائط  ر�سم  ف��اإن  ولذلك  ال��دم��اغ، 

اأعطى الباحثني فكرة عن كيفية تاأثري اجلينات 

املختلفة يف اأجزاء خمتلفة من الدماغ.

اأم��ر  »التدخني  مو�سحاً:  غ��ران��ت  واأ���س��اف 

عندما  لأن���ه  خ��ا���س،  ب�سكل  لالهتمام  مثري 

جزءاً  ي�ستخدمون  التدخني  يف  املدخنون  يفكر 

وجدنا  ونحن  الأم��ام��ي،  الدماغي  الف�س  من 

هي  الدماغ  من  اجلزء  هذا  الربوتينات يف  اأن 

تلك التي ت�سيطر عليها اجلينات وجتعل النا�س 

يرغبون بالتدخني«.

�سابقا  م��رت��ب��ط��ة  اجل��ي��ن��ات  ب��ع�����س  وك��ان��ت 

»با�ستخدام  للعلماء  مي��ك��ن  ل���ذا  ب��ال��ت��دخ��ني، 

حتديد  اجليني«   للتعبري  اجلديدة  اخلريطة 

مناطق الدماغ حيث توؤثر جينات التدخني.

النتائج  تطابق  نتائجهم  اأن  الباحثون  ووجد 

ال�����س��اب��ق��ة ل��درا���س��ات ال��ت�����س��وي��ر ال��دم��اغ��ي، 

»ت�سد  اجل��دي��دة  درا�ستهم  اأن  اأو���س��ح��وا  كما 

ال�سابقة  ال��وراث��ي��ة  ال��درا���س��ات  ب��ني  ال��ف��ج��وة« 

ودرا�سات ت�سوير الدماغ. وبهذا ال�سدد، يقول 

ن�سف  ح���وايل  »ه��ن��اك  غ��ران��ت:  الربوفي�سور 

ولكن  الدماغ،  ت�سوير  بحثية حول  ورقة  مليون 

يعرف  اأح��د  ل  اأن  يف  تكمن  الكبرية  امل�سكلة 

حقاً اإىل ماذا ت�سري بالفعل، وتظهر نتائجنا اأن 

تعود  الدماغ  بت�سوير  املرتبطة  الإ�سارات  هذه 

اإىل الرتكيب اجلزيئي للنقاط الع�سبية يف تلك 

الأجزاء من الدماغ، ونحن نقدم تف�سرياً جزيئياً 

جديًدا لدرا�سات ت�سويره«.

متنوعة  جمموعة  وجود  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

الوراثية،  باجلينات  املرتبطة  ال�سلوكيات  من 

ومن  وال��ذاك��رة،  والعواطف  اللغة  ذل��ك  يف  مبا 

خالل اإقامة روابط بني الأمرا�س وبع�س اأجزاء 

اخلرائط  ر�سم  تقنية  ت�سمح  اأن  الدماغ، ميكن 

للعلماء باإيجاد عالجات اأف�سل لتلك الأمرا�س.

مشاهدة أعضاء الجسم بدقة عالية قريبًا

ح�صب باحثني بجامعة اأدنربة

الميل للتدخين له 
عالقة بتركيب الدماغ
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جامعة برمنغهام تحذر من 

خطورة التطبيقات المصرفية

تحذير جديد.. القادم أسوأ 
بسبب »التغير المناخي«

ك�سف علماء بريطانيون عن وجود عيوب خطرية يف التطبيقات امل�سرفية 

العامل، مما  العمالء حول  من  املاليني  ي�ستخدمها  التي  الذكية،  بالهواتف 

ما  وفق  والقر�سنة،  لالخرتاق  عر�سة  امل�سرفية  ح�ساباتهم  بيانات  يجعل 

ذكرت �سحيفة »التلغراف« الربيطانية.

بع�س  لتطبيقات  الربيطانية حتلياًل  برمنغهام  واأجرى علماء يف جامعة 

البنوك الربيطانية ال�سهرية ووجدوا اأنه بالإمكان اخرتاقها من قرا�سنة يف 

الإنرتنت، ل �سيما اإذا ما ا�ستخدموا ذات �سبكة »واي فاي« التي ي�ستخدمها 

الهاكرز.

وقال الفريق اإنهم مل يتو�سلوا حتى الآن ما اإذا كان الخرتاق ناجماً عن 

خلل يف حتديث تطبيقات البنوك، اأم يف �سبكة الربط الإلكرتونية عربها.

ومتكن العلماء من ر�سد اخرتاق عرب ا�ستخدام الهاكرز �سبكة الإنرتنت 

نف�سها، التي ي�ستخدمها عمالء البنوك، حيث متت �سرقة بيانات امل�ستخدم، 

مبا يف ذلك ا�سمه وكلمة املرور ورمزه ال�سري.

واأ�سار العلماء اإىل اأن هناك طريقة اأخرى لخرتاق التطبيقات امل�سرفية، 

تتمثل يف الرتحيل ال�سري للبيانات عرب الت�سال بني طرفني، وتعرف با�سم 

»هجوم غانو�س«، ويتم خاللها اأي�ًسا ال�سيطرة على بيانات امل�ستخدم.

الإن��رتن��ت،  على  اأ���س��اًل  واملعتمدة  البنوك،  ب��ني  ال��رب��ط  �سبكة  وتعترب 

اإىل  من خاللها  النفاذ  للقرا�سنة  التي ميكن  النقاط،  اأ�سعف  من  واحدة 

تطبيقات العديد من البنوك. كما يعمد قرا�سنة الإنرتنت اإىل اآلية »ت�سيد 

امل�ستخدمني« عرب �سبكات الإنرتنت العادية والال�سلكية يف الأماكن العامة، 

التي ل حتظى بدرجات اأمان عالية.

امل�ستخدم  �سا�سة  على  الط��الع  للمهاجمني  التقنية  ه��ذه  ت�سمح  وق��د 

وت�سفح التطبيق الذي يكون قيد الت�سغيل، وبالتايل احل�سول على بياناته 

امل�سرفية بكل �سهولة.

مع  بالتعاون  حالياً،  الربيطانية  البنوك  من  ع��دد  مع  باحثون  ويعمل 

املركز الوطني لالأمن الإلكرتوين، من اأجل اإ�سالح الثغرات يف التطبيقات 

امل�سرفية على الهواتف الذكية وتعزيز بنيتها الأمنية.

توقعات خرباء  باأ�سواأ  % مقارنة   15 بن�سبة  الأر�س احرتاراً  تزداد  قد 

على  �سددت  جديدة  درا�سة  بح�سب   ،2100 بحلول  وذلك  املتحدة،  الأمم 

�سرورة تخفي�س انبعاثات الغازات امل�سببة ملفعول الدفيئة بعد اأكرث للبقاء 

دون عتبة احرتار بدرجتني.

الهيئة  وه��ي  امل��ن��اخ،  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  وك��ان��ت 

�سل�سلة   2014 �سنة  اأ�سدرت  قد  املناخية،  امل�سائل  يف  املرجعية  الأممية 

احلادي  القرن  نهاية  املتوقعة يف  الحرتار  درجة  ال�سيناريوهات حول  من 

والع�سرين بح�سب كمية انبعاثات غازات الدفيئة.

واعترب باتريك براون وكني كالديرا، وهما عاملا مناخ يف معهد كارنيغي 

وجامعة �ستانفورد يف كاليفورنيا، يف الدرا�سة املن�سورة يف جملة »نيت�سر« اأن 

»الحرتار املناخي �سيكون على الأرجح اأكرث �سدة« من اأ�سواأ توقعات الهيئة 

احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.

انبعاثات غازات  ارتفاع  القائمة على  ت�ساوؤماً  النماذج الأكرث  باأن  وذّكرا 

الدفيئة على مدى القرن تتوقع ازدياداً يف احلرارة بني 3،2 و5،9 درجات 

مئوية بحلول 2100 مقارنة مع الع�سر ما قبل ال�سناعي.

الأق��م��ار  م��ن  جممعة  ب��ي��ان��ات  على  اجل��دي��دة  التحليالت  واع��ت��م��دت 

تعك�سها،  اأو  الأر���س  متت�سها  التي  ال�سم�سية  الطاقة  حول  ال�سطناعية 

لت�سييق نطاق التوقعات، و�سولً اإىل احرتار »مرجح اأن يكون اأعلى بن�سف 

جاء يف  ما  وفق  اخلام،  الأممية  الهيئة  توقعات« منوذج  من  تقريباً  درجة 

الأمور  بقاء  �سيناريو  اعتُمد  كارنيغي. ويف حال  معهد  ال�سادر عن  البيان 

نهاية  بحلول  مئوية  درج��ات  باأربع  الح��رتار  خطر  »�سريتفع  حالها،  على 

القرن، بن�سبة 93 %«، على ما اأو�سح كني كالديرا يف البيان. وقد ازدادت 

حرارة العاملمَ درجة مئوية واحدة تقريباً حتى الآن، وهذا الحرتار كان كافياً 

للت�سبب بتزايد الت�ساقطات وتقلي�س الطوق اجلليدي وحتم�س املحيطات 

وارتفاع م�ستواها.



تخطط �شركة اآبل لتزويد هواتف »اآيفون« التي 

ت�شتعمل  والتي  املقبل،  العام  يف  اإطالقها  تنوي 

ببطاريات   ،OLED نوعية  من  عر�ض  �شا�شات 

م�شممة حديًثا على �شكل حرف »L« اأكرب حجًما 

من احلالية، وتاأتي هذه املعلومات وفقاً ملا ذكره 

»كي  �شركة  لدى  الرئي�شي  املحلل  كو  ت�شي  مينغ 

يف   »KGI Securities �شيكيوريتي  اآي  جي 

اأحدث تقاريره للم�شتثمرين.

وتعترب البطاريات من اأ�شعب املكونات ت�شنيًعا 

ال��ذي  الأم���ر  وه��و  الكيميائي،  تركيبها  ب�شبب 

التم�شك  اإىل  امل�شنعة  ال�شركات  معظم  يدفع 

بال�شكل امل�شتطيل التقليدي، وقد اأدت التطورات 

احلا�شلة يف جمال الأجهزة املحمولة، من حيث 

معقدة  داخلية  مكونات  واإ�شافة  ال�شماكة  تقليل 

عن  بالبحث  ال�شركات  قيام  اإىل  متزايد،  ب�شكل 

عن  الفارغة  الداخلية  امل�شاحة  لتح�شني  �شبل 

طريق تغيري وتبديل �شكل البطاريات.

�شكل  على  بطاريات  اآب��ل  �شركة  جربت  وق��د 

ح��رف L، امل��ت��واج��دة يف ال��وق��ت احل��ايل �شمن 

عملية  خالل  ومن   ،iPhone X الرائد  هاتفها 

ليثيوم  ب��ط��اري��ت��ي  ت��رك��ي��ب  ي��ت��م  ه���ذه  الت�شنيع 

ي�شبه  ما  لت�شكيل  البع�ض  بع�شهم  منف�شلتني مع 

حرف L باللغة الإنكليزية، وذلك لال�شتفادة من 

كل امل�شاحة الداخلية الفارغة املتاحة.

واأو�شح املحلل مينغ ت�شي كو موؤخًرا اأن �شركة 

اآبل قد تعمد يف العام املقبل اإىل اإ�شدار 3 هواتف 

�شا�شة  الهواتف ميتلك  تلك  اأحد  جديدة،  اآيفون 

لهاتفها  خلًفا  ويعترب  اإن�ض   5.8 بقيا�ض  عر�ض 

الرائد احلايل iPhone X، وهاتف ثاين ب�شا�شة 

 iPhone X Plus ا���ش��م  يحمل  اأك���رب  ع��ر���ض 

وتت�شمن  اإن�ض،   6.5 قيا�ض  من  عر�ض  ب�شا�شة 

مع   OLED ن��وع  م��ن  �شا�شات  ال��ه��وات��ف  ه��ذه 

ن�شخة حم�شنة من البطاريات امل�شتخدمة حالًيا 

.iPhone X يف هاتف

وجود  اإمكانية  اإىل  املحلل  توقعات  ت�شري  كما 

 iPhone هاتف ثالث مبيزانية اأقل م�شابه لهاتف

وامتالكه  العر�ض  �شا�شة  ت�شميم  حيث  من   X
النتوء  وج��ود  مع   TrueDepth كامريا  لتقنية 

احلايل املوجود يف اجلزء العلوي ل�شا�شة عر�ض 

هاتف iPhone X، لكنه �شيكون اأقل تكلفة من 

النماذج ال�شابقة تبًعا لمتالكه ل�شا�شة عر�ض من 

 6.1 بقيا�ض   LCD ال�شائل  الكري�شتال  نوعية 

اإن�ض وبطارية تقليدية م�شتطيلة ال�شكل.

 iPhone هاتف  خليفة  يح�شل  اأن  ويتوقع 

2900 و3000  اأك��رب بني  ب�شعة  X على بطارية 
حالياً  املتوفرة  ال�شعة  مع  باملقارنة  اأمبري  ميلي 

الن�شخة  حت�شل  قد  بينما  اأمبري،  ميلي   2716
الأكرب من الهاتف على بطارية ب�شعة بني 3300 

و3400 ميلي اأمبري، يف حني قد يح�شل الهاتف 

الثالث الأقل تكلفة على بطارية ب�شعة بني 2850 

و2950 ميلي اأمبري.

alarabiya :امل�شدر

اأع��ل��ن م��وق��ع ي��وت��ي��وب ال��ت��اب��ع ل�شركة 

من  مزيد  لتعيني  يخطط  اأن��ه  »األفابت« 

املوظفني يف العام املقبل لك�شف املحتوى 

اإط���ار ا�شتجابة  امل��الئ��م، وذل��ك يف  غ��ري 

فيديو  مقاطع  ب�شاأن  لنتقادات  ال�شركة 

على  حت��ر���ض  اأو  م��زع��ج��ة  وت��ع��ل��ي��ق��ات 

التطرف والعنف.

ير�شد  اآل��ي��اً  برناجماً  يوتيوب  وط��ور 

مقاطع الفيديو املت�شلة بالتطرف وي�شعى 

املقاطع  م��ع  نف�شه  الأم����ر  لعمل  الآن 

تالئم  ل  اأو  كراهية  التي جت�شد خطاب 

املقاطع  اأ�شحاب  يُحرم  وق��د  الأط��ف��ال، 

مالئمة  غ��ري  ال��ربن��ام��ج  ي�شنفها  ال��ت��ي 

م��ن اإي�����رادات الإع���الن���ات. ول��ك��ن تلقت 

مقاطع  اأ���ش��ح��اب  م��ن  �شكاوى  ال�شركة 

الفيديو حول وجود ثغرات يف الربنامج، 

وباإ�شافة املزيد اإىل الآلف من مراجعي 

املحتوى، �شيكون لدى يوتيوب املزيد من 

الآيل  الربنامج  عمل  لتح�شني  البيانات 

لر�شد التطرف. وقالت �شوزان ج�شيكي، 

من�شور  يف  ليوتيوب،  التنفيذية  الرئي�شة 

ال��ه��دف ه��و رف��ع عدد  اإن  على م��دون��ة، 

العاملني يف قوقل لفح�ض املحتوى، الذي 

قد ينتهك �شيا�شاتها، لأكرث من 10 اآلف 

�شخ�ض يف عام 2018.

اأف�شل  اأ���ش��ل��وب��اً  ن��ح��ت��اج  واأ���ش��اف��ت: 

لتحديد القنوات ومقاطع الفيديو املوؤهلة 

ل�شانعي  ب��و���ش��وح  ا�شتمعنا  ل��الإع��الن، 

املحتوى، وينبغي اأن نكون اأكرث دقة عندما 

نلغي  ل  بحيث  مبراجعته،  الأم��ر  يتعلق 

مقاطع فيديو بطريق اخلطاأ.

�شتتخذ  ال�شركة  اأن  ج�شيكي  واأك��دت 

»اإجراء حا�شماً ب�شاأن التعليقات، و�شتطلق 

ويف  التعليقات،  لتعديل  جديدة  اأدوات 

بع�ض احلالت �شتلغى التعليقات متاًما«.
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ن اأكرب �شركة  اأطلقت في�شبوك، تطبيق »ما�شنجر كيدز« الذي �شيمِكّ

للتوا�شل الجتماعي يف العامل من التو�ّشع يف �شوق غري م�شتغلة حتى 

الآن، وهي ال�شوق التي ت�شتهدف الأطفال حتت �شن 13 عاماً، مع متكني 

الآباء من التحكم الكامل فيما يراه اأطفالهم.

وت�شرتط في�شبوك عادة اأن يكون عمر م�شتخدمي موقعها للتوا�شل 

الجتماعي 13 عاًما على الأقل، لكن التطبيق اجلديد يعطي »في�شبوك« 

فر�شة لجتذاب الأطفال الأ�شغر �شًنا يف وقت تواجه فيه مناف�شة على 

�شوق املراهقني من من�شات توا�شل اجتماعي اأخرى مثل »�شناب ت�شات«.

لالأطفال  ميكن  التي  الأخ��رى  التطبيقات  من  حفنة  بالفعل  وتوجد 

فيما  التوا�شل  ي�شتطيعون  اأنهم  كما  اآبائهم،  من  مبوافقة  ا�شتخدامها 

بينهم عرب الر�شائل الن�شية على هواتفهم املحمولة.

�شًنا  الأ�شغر  الأطفال  اأن  اأظهرت  الأبحاث  اإن  »في�شبوك«  وقالت 

ي�شتخدمون التكنولوجيا بالفعل وب�شكل دوري لكن من خالل تطبيقات 

خم�ش�شة للمراهقني والبالغني مما يثري قلق الآباء من توا�شل اأطفالهم 

مع غرباء. ويف ذات الوقت يوافق الآباء على ال�شماح لأطفالهم الذين 

التوا�شل  و�شائل  با�شتخدام  و12  ال�شاد�شة  ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح 

الجتماعي طاملا كانت هناك و�شيلة للرقابة ال�شارمة عليهم، ويتطلب 

لأطفالهم  احل�شاب  الآباء  ين�شئ  اأن  كيدز«  »ما�شنجر  تطبيق  ا�شتخدام 

ويوافقوا على من �شيكونون على ات�شال بهم.

خالل  من  الأطفال  اأجهزة  على  تنزيله  بعد  التطبيق  اإدارة  وميكن 

ح�شاب الآباء على »في�شبوك«. و�شيتمكن الأطفال من ا�شتخدام مكاملات 

الفيديو واإر�شال �شور ومقاطع فيديو ور�شائل ن�شية اإىل اأ�شدقاء وافق 

عليهم اآباوؤهم. ولكن املتحدثة با�شم »في�شبوك« لورن �شفين�شون قالت اإن 

التطبيق متاح الآن يف الوليات املتحدة فقط من خالل ا�شتخدام اأنظمة 
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و�شلت  حيث  اجلنوين  ارتفاعها  بيتكوين  امل�شفرة  الرقمية  العملة  توا�شل 

قيمتها موؤخراً اإىل 15 األف دولر اأمريكي للمرة الأوىل يف تاريخها امل�شتمر منذ 

ت�شع �شنوات، وياأتي هذا الرتفاع غري امل�شبوق بعد مرور حوايل 12 �شاعة على 

و�شول قيمتها اإىل 14 األف دولر.

املا�شية،   36 ال�  ال�شاعات  دولر خالل  اآلف   3 من  باأكرث  قيمتها  وارتفعت 

معلنة ح�شولها على مكا�شب تفوق 1000 يف املئة خالل عام 2017، وتبلغ الآن 

قيمة جممل �شوق العمالت الرقمية امل�شفرة 400 مليار دولر، وذلك تبعاً لهذا 

الرتفاع اجلنوين.

ووفقاً ملن�شة CoinMarketCap.com جتاوزت قيمة ال�شوق 300 مليار 

دولر قبل 10 اأيام، ومتثل بيتكوين ما ن�شبته 63 يف املئة من قيمة �شوق العمالت 

الرقمية امل�شفرة باأكمله، اأي حوايل 252 مليار دولر.

اأكتوبر/ �شهر  نهاية  ب��داأت يف  قد  العملة  �شعر  اجلدية يف  القفزات  وكانت 

اأكرب جمموعة  وهي   ،CME Group اأعلنت جمموعة  عندما  الأول  ت�شرين 

التي من  العامل، عن خطط لإطالق عقود بيتكوين الآجلة  لإدارة ال�شرافة يف 

 CBOE تناف�شها  فيما  كثرية،  ميزات  املوؤ�ش�شني  امل�شتثمرين  تعطي  اأن  �شاأنها 

وتنوي اإطالق العقود امل�شتقبلية الآجلة يوم الثنني.

يف  �شعبيتها  يناف�ض  ب�شكل  كوريا،  يف  كبرية  �شعبية  الرقمية  العملة  ومتتلك 

بقية اأنحاء العامل، وقد و�شلت قيمة عملة بيتكوين يف كوريا الآن 19 األف دولر 

قيمة  زي��ادة  يف  الكوري  ال�شراء  جنون  ي�شاهم  حيث  املحلية،  املعامالت  �شمن 

العملة ب�شكل متواتر.

وهو   ،Lightning برتوكول  من   1.0 الأول  الإ�شدار  اإدخ��ال  موؤخراً  ومت 

التكنولوجيا الذي يعمل على جعل معامالت بيتكوين تتم ب�شرعة اأكرب، واأ�شارت 

التي   Lightning Labsو  Blockstreamو  ACINQ الثالثة  ال�شركات 

تعتمد على هذا الربوتوكول اأنها قد اختربت الربوتوكول بنجاح على معامالت 

بيتكوين فعلية. وتعد عملة بيتكوين ذات اأ�شول متقلبة للغاية وغالباً ما تظهر 

تقلبات وا�شعة يف �شعر العملة الرقمية امل�شفرة، وعلى �شبيل املثال فقد انخف�شت 

قيمتها بن�شبة 20 يف املئة خالل اأقل من �شاعة ون�شف بتاريخ 29 نوفمرب لت�شل 

اإىل 9 اآلف دولر بعد اأن كانت 11 األف دولر، وبالن�شبة لأ�شحاب العملة فاإن 
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قريًبا  »وات�����ش��اب«  الرتا�شل  �شركة  ت�شتعد 

حيث  ل��الأع��م��ال،  امل�شتقل  تطبيقها  لإط���الق 

التوا�شل  ل�شركة  اململوكة  ال�شركة  ك�شفت 

الجتماعي في�شبوك، املزيد من التفا�شيل حول 

�شفحة  خالل  من  القادمة  الأعمال  ح�شابات 

الأ�شئلة ال�شائعة اجلديدة املن�شورة على موقعها 

الر�شمي.وت�شمنت تلك املعلومات تفا�شيل حول 

التعرف على ح�شابات الأعمال التي مت  كيفية 

التحقق  يتم  التي مل  التحقق منها واحل�شابات 

منها، وت�شتخدم ال�شركات على مدى ال�شنوات 

القليلة املا�شية تطبيق وات�شاب على نطاق وا�شع 

للتوا�شل مع العمالء، وخا�شة يف قارة اآ�شيا.

اأن��ه  اإىل  ال�شائعة  الأ�شئلة  �شفحة  وت�شري 

ميكن  التجارية  الأن�شطة  مع  الدرد�شة  اأث��ن��اء 

ال�شخ�شي  امل��ل��ف  م��ن  التحقق  للم�شتخدم 

ال��ذي  احل�����ش��اب  ن��وع  ملعرفة  الت�����ش��ال  جلهة 

مت  الذي  احل�شاب  يحتوي  حيث  ي�شتخدمونه، 

اإثبات ملكيته والتحقق منه على عالمة خ�شراء 

تابع  ح�شاب  ب��اأن��ه  تثبت  ال�شخ�شي  امللف  يف 

للعالمة التجارية الأ�شلية.

املوجودة  الرمادية  ال�شتفهام  عالمة  وت�شري 

اأن  على  الأعمال  ال�شخ�شي حل�شاب  امللف  يف 

لالأعمال،  وات�شاب  تطبيق  ي�شتعمل  احل�شاب 

قبل  من  منه  التحقق  اأو  تاأكيده  يتم  مل  ولكن 

وات�شاب.

وات�����ش��اب  تطبيق  اخ��ت��ب��ار  ح��ال��ي��اً  وي��ج��ري 

خا�شة  جمموعة  قبل  من  التجارية  لالأعمال 

بتوفريه  ال�شركة  تقوم  و�شوف  املختربين،  من 

 WhatsApp على �شكل تطبيق م�شتقل با�شم

.Business
متجر  على  امل��ت��اح  التطبيق  و�شف  وي�شري 

اختبار  يف  م�شاركاً  »باعتبارك  ب��الي  جوجل 

متتلك  ف��اإن��ك   WhatsApp Business
و�شوًلً مبكًرا اإىل جمموعة وا�شعة من املميزات 

يف  و�شعك  م��ع  ببنائها  قمنا  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 

العتبار، يرجى م�شاركة اخلربات اخلا�شة بك 

معنا حتى نتمكن من حت�شني املنتج«.

ويختلف تطبيق وات�شاب لالأعمال عن تطبيق 

بتغيري  ال�شركة  قامت  فقد  ال��ع��ادي،  وات�شاب 

�شعار التطبيق من رمز هاتف الت�شال اإىل رمز 

اخل�شراء،  املحادثة  فقاعة  داخ��ل  امل��وج��ود   B
ويظهر بعد عملية تثبيت التطبيق �شريط عنوان 

كما   ،WhatsApp Business اإىل  ي�شري 

مثل  لالهتمام  مثرية  ميزات  التطبيق  ميتلك 

للعمل  تعريف  ملف  واإن�شاء  التلقائية  ال��ردود 

التجاري ونقل الدرد�شة والتحليالت.

ال�شائعة  الأ�شئلة  �شفحة  ال�شركة يف  وت�شري 

بالقول: »نحن نقدم لك الأدوات التي حتتاجها 

حيث  التجارية،  الأعمال  مع  بتجربتك  للتحكم 

عنها  والإب��الغ  الأعمال  ح�شابات  منع  ميكنك 

من  وق��ت  اأي  يف  فيها  م��رغ��وب  غ��ري  كر�شائل 

�شمن الدرد�شة«.
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بطارية هواتف آبل الجديدة 
»L« على شكل حرف

تطبيق »واتساب« مستقل لألعمال قريبًا

تطبيق جديد لألطفال تحت 13 
عامًا من فيسبوك

بيتكوين عملة رقمية 
تواصل ارتفاعها الجنوني

يوتيوب تسعى 
لتعزيز مراقبة 

المحتوى
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حق إنساني في طريقه لالكتمال
الو�صول  برنامج  بتبني  اجلامعة  قامت  اأن  منذ 

ال�صامل الذي يعنى بخدمة ذوي االحتياجات اخلا�صة 

يف  االإن�صاين  حقهم  على  احل�صول  يف  وم�صاعدتهم 

الفئات  م��ن  زمالئهم  م��ع  العليا  درا���ص��ات��ه��م  اإمت���ام 

االأخ��رى يف اجلامعة, واالآم��ال معقودة من فئة ذوي 

للتخل�ص  الربنامج  هذا  على  اخلا�صة  االحتياجات 

من كافة ال�صلبيات واملعيقات التي ت�صعب من مهمة 

امل�صارات  غياب  مثل  تعليمهم,  واإك��م��ال  درا�صتهم 

اخلا�صة واملمغنطة, وغياب األواح برايل عند امل�صاعد 

اأو حتى تعطلهاو وغياب اجلهاز ال�صوتي الذي يبلغهم 

باأي طابق هم, واأي�صا هذه امل�صكلة ت�صاهم يف تعطيل 

اللوحات  لقلة  اإ���ص��اف��ة  املقعدين,  زم��الئ��ن��ا  ح��رك��ة 

التي  االإ���ص��ارة  بلغة  الدعائية  واملقاطع  االإر���ص��ادي��ة 

ت�صاهم يف توعية زمالئنا من ال�صم, وغريها الكثري 

الكثري من ال�صلبيات واملعيقات لفئة ذوي االحتياجات 

اخلا�صة.

جهداً  ي��األ��ون  ال  ال��ربن��ام��ج  على  القائمني  لكن 

العمل  ا�صتكمال  يف  اجلامعة,  اإدارة  من  وبتوجيهات 

الطالب  ف��ئ��ات  جلميع  امل��م��ي��زة  اخل��دم��ات  لتوفري 

جميع  ويف  اخلا�صة  االحتياجات  ذوي  والطالبات 

املرافق والكليات وعلى اأعلى امل�صتويات.

تقرير: اأحمد العمر

متكن برنامج الو�شول ال�شامل حتى الآن من توفري 

من  والطالبات  الللطللاب  لإخللوتللنللا  الأ�شا�شية  اخلللدمللات 

الفئة  هذه  باإمكان  واأ�شبح  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي 

حياتهم  ممار�شة  الطاب  واإخوتنا  اأبنائنا  من  الغالية 

الأكادميية والدرا�شية بي�شر و�شهولة يف ظل رعاية �شاملة 

وراقية تراعي احتياجاتهم وطلباتهم، �شواء من امل�شارات 

اأو اللوحات الإر�شادية والدعائية بلغة برايل،  املمغنطة 

ال�شوتي  اجلهاز  اأو حتى  امل�شاعد  عند  برايل  األلللواح  اأو 

هل  لكن  الأدوار،  اأي  اإىل  امل�شعد  بو�شل  يبلغهم  الللذي 

ال�شورة مكتملة واإيجابية وم�شرقة اإىل هذه الدرجة يف 

جمبع كليات اجلامعة ومرافقها!!

امل�شتوى والفعالية

يتناول هذا التقرير عدة م�صائل توؤرق زمالءنا االأعزاء 

برنامج  م�صتوى  ت�صمل  اخلا�صة؛  االحتياجات  ذوي  من 

الو�صول ال�صامل ومدى فعاليته, وال�صلبيات التي ال تزال 

اأداء مهامهم وواجباتهم  حتول دون متكن ذوي االإعاقة 

ب�صكل طبيعي  واالأكادميية  الدرا�صية  حياتهم  وممار�صة 

ب�صبب �صعف اخلدمات املقدمة لهم, كما �صنذكر مثاالً 

ال�صامل  الو�صول  برنامج  اأداء  عن  �صلبياً  واآخر  اإيجابياً 

وللحديث  اجلامعة,  وكليات  مرافق  من  جمموعة  يف 

اأكرث حول هذه امل�صاألة احل�صا�صة قمنا با�صت�صافة اأحد 

زمالئنا االأعزاء من ذوي االحتياجات اخلا�صة »االإعاقة 

املاجد  عبدالرحمن  الطالب  وه��و  حت��دي��ًدا«  الب�صرية 

من طالب كلية االآداب يف اجلامعة ملعرفة وجهة نظره 

واالإطالع على همومه:

اأبرز اخلدمات

مت �صوؤاله يف البداية عن اأبرز اخلدمات التي �صدت 

انتباهه يف اجلامعة ومدى ومدى توفر خدمات منا�صبة 

ملثل حالته من ذوي االحتياجات اخلا�صة اإ�صافة لتقييمه 

االحتياجات  ب��ذوي  خا�ص  مركز  هناك  ف��اأج��اب؛  لها, 

اخلا�صة, جمهز ومكتمل ويقدم خدمات رائعة, ووظيفة 

املركز هي تقدمي خدمات من ناحية الطباعة مبا يخ�ص 

املحتويات  بتوفري  وتقوم  برايل,  بلغة  واملذكرات  الكتب 

وما اإىل ذلك.

اأف�شل مثال

املقدمة  اخلدمات  تكامل  يخ�ص  فيما  اأما  واأ�صاف: 

لذوي االحتياجات فاأف�صل اأو اأبرز مثال ميكن ذكره هو 

كلية الرتبية م�صكورة, فقد و�صعت كتابات بطريقة برايل 

على القاعات, ووفرت م�صارات وا�صحة ومكتملة وجميع 

بكل  يجدونها  االحتياجات  ذوو  يطلبها  التي  اخلدمات 

الو�صول  عمادة  اأن  كما  الكلية,  هذه  يف  و�صهولة  ي�صر 

التي  ال�صفراء«  »اخلطوط  االآن  حتى  قدمت  ال�صامل 

ت�صهل التنقل واحلركة يف عدة كليات.

تعميم التجربة

املخ�ص�صة  امل�صارات  توفر  م��دى  عن  �صوؤاله  ول��دى 

لفئة املكفوفني واأي�صاً امل�صاعد واالأبواب االأوتوماتيكية 

وما اإذا كان هناك اأي مالحظات اأو �صكاوى من وجهة 

نظره, قال نتمنى اأن يكون هناك زيادة بالن�صبة ملو�صوع 

بقية  على  التجربة  تعميم  يتم  واأن  ال�صامل,  الو�صول 

املباين واملرافق؛ وبالن�صبة للم�صاعد الحظت اأن الكثري 

منها ناطقة, وهذا �صيء اإيجابي جدا وت�صكر عليه اإدارة 

اجلامعة.

العمل على قدم و�شاق

وباعتبار اأن اأي عمل ب�صري قابل للنقد واملالحظات 

فقد طلبنا من عبدالرحمن املاجد اأن يو�صح لنا ال�صلبيات 

االأخرى من  الفئات  اأو زمالوؤه يف  التي يعاين منها هو 

ذوي االحتياجات اخلا�صة على م�صتوى الكليات واملباين 

ال  اأو  ال�صامل  الو�صول  مهمة  من  وت�صعب  اجلامعة  يف 

قائاًل:  فاأجاب  ال�صامل,  الو�صول  برنامج  فيها  يتواجد 

فيما يخ�ص برنامج الو�صول ال�صامل هم ما زالوا يعملون 

اأنه ما يزال قلياًل  عليه على قدم و�صاق, لكن الحظت 

ولي�ص يف كل مكان.

غياب تام

خدمات  جميع  اأن  ينكر  اأح��د  ال  ق��ائ��اًل:  وا�صتطرد 

الرئي�صية  املرافق  يف  متوفرة  ال�صامل  الو�صول  برنامج 

الكليات والعمادات, واأكرب  يف اجلامعة وعدد كبري من 

دليل على ذلك توفرها مكتملة يف بهو اجلامعة, وكذلك 

معينة  كليات  توجد  املقابل  يف  لكن  الرتبية,  كلية  يف 

�صخ�صياً  واأنا  ال�صامل,  الو�صول  برنامج  فيها  يوجد  ال 

كلية  يف  ال�صامل  الو�صول  لربنامج  تاماً  غياباً  الحظت 

احلقوق والعلوم ال�صيا�صية, �صواء على م�صتوى االأبواب 

االأوتوماتيكية اأو امل�صاعد اأو امل�صارات!

ر�شالة لإدارة اجلامعة

يف اخلتام توجه الطالب عبدالرحمن املاجد بر�صالة 

برنامج  على  والقائمني  عموماً  اجلامعة  اإدارة  اإىل 

الو�صول ال�صامل خ�صو�صاً, ي�صكرهم فيها على جهودهم 

ال  ال��ذي  واهتمامهم  امل�صهودة,  واإجن��ازات��ه��م  اجل��ب��ارة, 

االحتياجات  ذوي  من  والطالبات  بالطالب  اأحد  ينكره 

اخلا�صة, ويف ذات الوقت يطالب فيها بت�صافر اجلهود 

اأكرث ما بني االإدارات واالأق�صام على م�صتوى اجلامعة, 

واأن يكون هناك تعاون ب�صكل اأكرب فيما بينهم ال�صتكمال 

توفري خدمات برنامج الو�صول ال�صامل يف جميع كليات 

املرافق  يف  املتحققة  اجل��ودة  وبنف�ص  اجلامعة  ومرافق 

الرئي�صية.

ال يزال »المكفوفون« يشتكون غياب ألواح برايل 
عند المصاعد والجهاز الصوتي 

برنامج الو�ضول ال�ضامل.. تكامل يف بع�ض املرافق والكليات وغياب يف بع�ضها الآخر

اللوحات اإلرشادية والمقاطع الدعائية بلغة اإلشارة غائبة تمامًا أو قليلة في عدة كليات

عبد الرحمن املاجد



1721  العدد 1288 - الأحد 29 ربيع اأول  1439هـ املوافق 17 دي�سمرب 2017م
رياضة

نهائي بطولة الخماسيات وحفل ختام أنشطة الفصل األول.. 
الثالثاء

»قدم الجامعة« على موعد مع »حائل« في النهائي

كتب: خالد اليو�سف

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ي��رع��ى 

يوم الثالثاء القادم الأول من �شهر 

الريا�شية  ال�شالة  يف  الآخ��ر  ربيع 

خما�شيات  بطولة  نهائي  »اخليمة« 

اللغات  كلية  ن��ادي  بني  القدم  ك��رة 

والرتجمة ونادي كلية علوم الريا�شة 

مباراة  و�شتكون  البدين،  والن�شاط 

حتديد املركزين الثالث والرابع بعد 

بني  �شتجمع  والتي  املغرب  �شالة 

امل�شرتكة  الأوىل  ال�شنة  كلية  نادي 

وي�شهد  الآداب،  كلية  ن���ادي  م��ع 

امل�شابقات  من  العديد  احلفل  يوم 

بالإ�شافة  امل�شاحبة،  والفعاليات 

للجمهور  قيمة  �شحب  جوائز  اإىل 

احلا�شر يف احلفل.

البطولة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

انطلقت يوم الأحد التا�شع من �شهر 

 22 فيها  و�شارك  1439ه�،  �شفر 

اأربع جمموعات،  كلية ق�شمت على 

كليات   5 على  حتتوي  جمموعتني 

وجم���م���وع���ت���ني حت���ت���وي ع���ل���ى 6 

كليات، يتاأهل الأول والثاين من كل 

جمموعة لدور الثمانية.

الربامج  اإدارة  مدير  اأو�شح  وقد 

فاروق  الأ�شتاذ  الريا�شية  والأندية 

الأح��م��د اأن���ه خ��الل احل��ف��ل �شيتم 

تكرمي جميع لعبي املنتخبات الذين 

مثلوا اجلامعة يف بطولت الحتاد 

الريا�شي للجامعات ال�شعودية حتى 

الآن، وهي: »ال�شباحة – الكاراتيه – 

األعاب القوى لذوي  كرة امل�شرب – 

للمكفوفني  الهدف  كرة   – الإعاقة 

– كرة ال�شلة – كرة القدم«.

كتب: خالد اليو�سف

اجلامعة  منتخب  اليوم  يغادرنا 

حائل،  ملدينة  متوجهاً  القدم  لكرة 

يف  النهائية  املباراة  خلو�ض  وذل��ك 

الريا�شي  الحت���اد  دوري  بطولة 

ي�شل  حيث  ال�شعودية،  للجامعات 

مبكراً هذا اليوم، و�شيوؤدي تدريباته 

اأن  قبل  املباراة  ملعب  على  ع�شراً 

الذي  حائل  جامعة  منتخب  يواجه 

الفوز  النهائي  ن�شف  يف  ا�شتطاع 

بهدفني  جدة  جامعة  منتخب  على 

نظيفني، اأما منتخبنا فقد ا�شتطاع 

تخطي جامعة تبوك بنتيجة هدفني 

لهدف.

 20 م��ن  املنتخب  بعثة  وتتكون 

لعباً، هم: »كرمي احلربي، عبداهلل 

خالد  امل�شعود،  عبدالعزيز  النملة، 

تركي  الفر�شان،  عبداهلل  العمري، 

حممد  ال��ق��رين،  �شلطان  القنيعر، 

عبداهلل  اجلابر،  نايف  القحطاين، 

ال��ث��ن��ي��ان، ي���زي���د دل���ب���وح، ���ش��ع��ود 

حامت  ال��ق��ع��ود،  �شهيل  امل��ر���ش��دي، 

خالد  املطريي،  خالد  عبدال�شالم، 

اإبراهيم  الطعي�ض،  ري��ان  حجازي، 

اإدري�ض«، بالإ�شافة  احلماد، حممد 

مل��دي��ر ال��ف��ري��ق الأ����ش���ت���اذ حممد 

الكابنت  اللياقة  وم��درب  ال�شهري 

بلغيث ال�شهري.

منتخب  م��درب  اأك��د  من جهته 

اجل��ام��ع��ة ال��ك��اب��نت ع��ب��دال��ع��زي��ز 

الذي  املنتخب  جاهزية  احلقباين 

خا�ض العديد من املباريات الودية 

مع اأندية حملية خالل الأ�شبوعني 

املا�شيني، كما قدم �شكره لالعبني 

ع��ل��ى م���ا ب���ذل���وه خ����الل ال��ف��رتة 

املا�شية من ح�شور وان�شباط يف 

التمارين.

احلقيقي  املك�شب  اأن  واأ�شاف 

ق��ادر  ال��و���ش��ول جليل جديد  ه��و 

اجل��ام��ع��ة  منتخب  خ��دم��ة  ع��ل��ى 

ل��ث��الث ���ش��ن��وات ق��ادم��ة، م��وؤك��داً 

كبرية  والآم��ال  جاهز  الفريق  اأن 

املوعد  على  يكونوا  اأن  بالالعبني 

لتحقيق لقب هذه البطولة بحول 

اهلل تعاىل.

برعاية معايل مدير اجلامعة 

يف اأجواء باردة غدًا

النهائي بين اللغات والترجمة وعلوم الرياضة ومباراة 
الثالث والرابع بين األولى المشتركة واآلداب



ق���ام �مل�����ش��م��م �ل�����ش��ه��ر �إي���ان 

بيك، باإن�شاء كتاب �لتلوين �لأكرث 

فخامة يف �لعامل، وهو �لذي يبلغ 

وي�شتمل  دولر�ً،   30،850 ثمنه 

تو�شيحية،  ر���ش��وم��ات   10 على 

عليه  يُطلق  �ل��ذي  �لكتاب  وه��ذ� 

 Bespoke Coloring ����ش��م 

�لر�شومات  ت�شميم  مت   Book
�لتف�شيالت  �إىل  ��شتناًد�  بد�خله 

�ل�شخ�شية للم�شرتي.

حتظى  �لتلوين  ُكتب  �أ�شبحت 

ب�شعبية كبرة يف �ل�شنو�ت �لقليلة 

من  وللتخل�ص  لال�شرتخاء،  و�شيلة  �لبع�ص  يعتربها  بحيث  �ملا�شية، 

�لإجهاد، ويُوجد �لآلف من هذه �لُكتب يف �لعامل، لكن �شركة بيع �ل�شلع 

تلوين  كتاب  �أول  ب�شنع  قامت   Very First To �لفاخرة  و�خلدمات 

�أنه مل يكن هناك كتب  فاخر لالأغنياء، بعد بحوث قامت بها ووجدت 

مماثلة يف �لأ�شو�ق.

ويعد هذ� �لكتاب هو �لوحيد و�لفريد من نوعه، حيث ي�شم ر�شومات 

م�شممة بناًء على تف�شيالتك �ل�شخ�شية، ولت�شميم هذ� �لكتاب، يجتمع 

�لر�شام �ل�شهر، �إيان بيك، مع �مل�شرتي ملعرفة بع�ص �ملعلومات �لهامة 

عا�شها،  �لتي  �لهامة  و�للحظات  �ملف�شلة  و�أماكنه  وعائلته،  حياته  عن 

وبناًء على هذه �ملعلومات، ير�شم 10 ر�شومات فريدة من نوعها للعميل.

يدوًيا،  �مل�شنوع  �ل��ورق  على  �لتو�شيحية  �لر�شومات  هذه  ر�شم  يتم 

�لأدو�ت  بو��شطة  وُمثبت  منقو�ص  جلدي  غالف  على  �لكتاب  وي�شتمل 

�ليدوية �لتقليدية، كما يتم كتابة ��شم �مل�شرتي بالذهب عيار 24 قر�ط.

من �أهم �ل�شعوبات �لتي تو�جه وز�رة �ل�شحة 

منط  يف  �مل�شتمر  �لتغير  م�شكلة  �ل�شعودية 

بالأمر��ص  �لإ�شابة  معدلت  وزيادة  �لأمر��ص، 

وكلفة  �أط��ول  عناية  تتطلب  �لتي  �ل�شارية  غر 

و�ل�����ُش��ك��ري، و�رت��ف��اع  �لقلب،  ك��اأم��ر����ص  �أك���رث؛ 

�ل�شيخوخة،  �شغط �لدم، و�ل�شرطان، و�أمر��ص 

وما ينتج عنها من م�شاعفات تتطلب تدخالت 

قد  لفرت�ت  �مل�شت�شفيات  يف  وتنومي  جر�حية 

عن  �لناجتة  �لإ�شابات  معدل  و�رتفاع  تطول؛ 

حو�دث �ل�شر، و�رتفاع �أ�شعار �لت�شغيل �لذ�تي 

و�ملعد�ت  ك��الأدوي��ة  �حلكومية؛  للم�شت�شفيات 

و�مل�شتلزمات �لطبية، وت�شغيل �لكو�در �ل�شحية 

عالية �لكفاءة، عالوة على �رتفاع تكاليف عقود 

�لإن�شاء و�لتجهيز.

ذ�ت  �حلكومية  �مل�شت�شفيات  متركز  �أن  كما 

و�ل�شحية  �لطبية  و�ل��ك��و�در  �لعالية  �لتقنية 

و�لإد�رية �ملتميزة يف �ملدن �لرئي�شية، �شكل عبئاً 

على م�شتوى �لفرد و�لأ�شرة و�ملجتمع، وذلك من 

�مل�شت�شفيات،  تلك  �ملتز�يد على  �ل�شغط  خالل 

و�بتعادهم  �إقامتهم  حمل  من  �ملر�شى  و�نتقال 

�أعمالهم وحتملهم  �أ�شرهم و�نقطاعهم عن  عن 

و�لإع��ا���ش��ة  �لإق��ام��ة  وتكاليف  �ل�شفر  م�شقة 

و�ملو��شالت.

 2014 عام  �ل�شحة  ل��وز�رة  �إح�شائية  ففي 

�ملر�شى  ع��دد  �إج��م��ايل  بلغ  �ملثال  �شبيل  على 

�لرئي�شية  �مل��دن  �إىل  �ملحولني 

ن�شيب  ك���ان  ح���ال���ة،   58545
مدينة �لريا�ص 11804 حالت، 

من  �أع��د�د�ً  هناك  �أن  �لعلم  مع 

�ملر�شى مل ت�شملهم �لإح�شائية، 

بطريقة  �لعالج  تلقيهم  ب�شبب 

غر ر�شمية وبدون حتويل.

وع����ن����د حم�����اول�����ة حت��ل��ي��ل 

�لتي  �مل�شكالت  تلك  وت�شخي�ص 

من  �ملنتقلني  �مل��ر���ش��ى  ت��و�ج��ه 

يف  للعالج  �لرئي�شية  �ملدن  �إىل  �ململكة  مناطق 

�مل�شت�شفيات �لتخ�ش�شية من منظور �جتماعي؛ 

�شل�شة  بطريقة  يعمل  �ملجتمع  �أن  ن��الح��ظ 

�جتماعية، و�ملر�ص ُيثل نوعاً من �خللل �لذي 

�حلالة  ه��ذه  �ن�شياب  ����ش��ط��ر�ب  �إىل  ي���وؤدي 

�لجتماعية �لعتيادية، و�لفرد يف حالة مر�شه 

ل ي�شتطيع �أن يوؤدي �أدو�ره �ملتُوقعة، �أو ل يكون 

�أد�وؤه على ما ُعهد فيه من كفاءة.

�لقيام  ي�شتطيعون  ل  �ملر�شى  لأن  ون��ظ��ر�ً 

باأدو�رهم �ملُعتادة، فاإن حياة من حولهم يعرتيها 

خارج  �لعمل  فُمهمات  و�لرتباك،  �ل�شطر�ب 

و�ل��و�ج��ب��ات  ي��وؤدي��ه��ا  عمن  تبحث  تظل  �لبيت 

و�مل�شوؤوليات د�خل �ملنزل تظل غر مكتملة.

على  �لأ���ش��رة  �أف����ر�د  �أح���د  ي�شاب  فعندما 

�إقامته  حمل  من  وينتقل  مبر�ص  �ملثال  �شبيل 

فاإن  للعالج،  �أخ��رى  منطقة  �إىل 

�لأ�شرة  يتعطل د�خل  دوره �شوف 

فر�غاً  ويرتك  �ملحلي،  وجمتمعه 

ل�����الأدو�ر �ل��ت��ي ك���ان ي��ق��وم بها؛ 

تتوقف  و�تز�نها  �لأ�شرة  فوظيفة 

�أن يلعب  على �لبديل �لذي يجب 

يقوم  �ملري�ص  ك��ان  �لتي  �لأدو�ر 

بها.

ي��وؤدي  �ملر�ص  �أن  �إىل  �إ�شافة 

ب�شبب  �ملال  �إنفاق  من  مزيد  �إىل 

وقد  �مل�شت�شفى،  �إىل  و�لنتقال  �لعالج  تكاليف 

�إ�شافية  م�شروفات  �إىل  حاجة  هناك  تكون 

�لأغ��ذي��ة  �أو  �لطبية  �لأج��ه��زة  على  لإنفاقها 

�أن  جند  ل��ذ�  غرها،  �أو  �ملالب�ص  �أو  �خلا�شة 

عن  �لناجتة  �ملادية  باخل�شائر  يح�ص  من  �أكرث 

�ملر�ص هو �ملري�ص و�لقريبون منه �جتماعياً، �إل 

�أن تاأثرها ي�شل �إىل �ملجتمع ككل، حيث يفقد 

�ملجتمع ع�شو�ً عاماًل منتجاً.

حتتاج  ق��د  بها  يقوم  ك��ان  �لتي  و�ل��وظ��ائ��ف 

�إىل  �ل��ذي قد يحتاج  �آخ��ر؛ �لأم��ر  �إىل �شخ�ص 

�هلل  �شاء  �إن  بقية  وللحديث  خا�شة،  ترتيبات 

تعاىل، و�إىل �للقاء. 

د. علي بن اأحمد ال�سامل

املدينة الطبية اجلامعية

alisalem@ksu.edu.sa
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�أ�شا�شيات  �لناجحة  للقيادة 

مت��ك��ن �ل��ق��ائ��د م��ن ���ش��ع��ود �شلم 

�أهمها  �أ�شرع، ومن  بوترة  �لنجاح 

رئي�شة  ك���اأد�ة  �لأف��ع��ال  ��شتخد�م 

يحفز  مما  و�لقيادة؛  �لتوجيه  يف 

بقائدهم،  �لقتد�ء  على  �لعاملني 

وتفاٍن.  بحما�ص  توجيهاته  وتلبية 

وم����ن �مل��ن��ا���ش��ب �لإ�����ش����ارة �إىل 

�ملدر�شتني �لتاليتني يف �لقيادة:

�إىل  وترتكز  �لقدية:  �ملدر�شة 

يزرع  �لذي  هو  �لناجح  �لقائد  �أن 

�خل���وف ب��ني �أف����ر�د ف��ري��ق��ه لكي 

�أهمية  من  �لرغم  وعلى  له،  �حرت�مهم  ي�شمن 

�أنها  يرون  �لقيادة  خرب�ء  �أن  �إل  �ملدر�شة  هذه 

�ل��ق��ي��ادة عرب  و�أن  �ل��ن��ه��ج،  �أ���ش��ب��ح��ت ق��دي��ة 

�لتخويف لي�شت هي �لإ�شرت�تيجية �لأف�شل يف 

�لع�شر �حلايل.

�لقيادة  �إىل  فت�شتند  �حلديثة:  �ملدر�شة  �أما 

 ،»Leading by Example« بالقدوة �حل�شنة

وذلك بتطبيق �لقائد للمبادئ على نف�شه �أولً، 

و�لتز�مه بها �لتز�ماً دقيقاً.

وتظهر �لقيادة بالقدوة يف جوهر تعاليم ديننا 

�لإ�شالمي �حلنيف م�شد�فاً لقوله تعاىل {�دع 

�حل�شنة،  و�ملوعظة  باحلكمة  ربك  �شبيل  �إىل 

نبينا  وه���دي  �أح�����ش��ن}،  ه��ي  بالتي  وج��ادل��ه��م 

�لكرمي �شلى �هلل عليه و�شلم »�للهم من ويل من 

�أمر �أمتي �شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن ويل 

من �أمر �أمتي �شيئاً ف�شّق عليهم فا�شقق عليه«.

حول  �لناجحة،  �لقيادة  �أ�شا�شيات  وتتمحور 

�لبتعاد عن �لأفعال �لتي ل تن�شجم مع �لأقو�ل، 

فالقائد �لناجح يعتمد �ملبد�أ �لقائل �إن �لأفعال 

�أفعاله ت�شكل �ملنبع  �أبلغ من �لأقو�ل؛ ولذ� فاإن 

نهي  ب��اأن  علماً  ملروؤ�شيه؛  لتوجيهاته  �حلقيقي 

�لرئي�ص ملروؤو�شيه عن �أمر و�لإتيان به من قبله 

�أهمية  من  ويقلل  �أمامهم،  �مل�شد�قية  يفقده 

توجيهاته، وي�شعف من �حرت�مهم له، ويبعدهم 

عن ح�شن �لولء و�لتفاين يف �لعطاء.

�لقيادة  �أ���ش��ا���ش��ي��ات  م��ن  ك��ذل��ك 

�لناجحة متكني �ملروؤو�شني ومنحهم 

فريق  �شمن  معهم  و�لندماج  �لثقة 

عمل و�حد، �إذ يتميز �لقائد �لناجح 

�لعلمية  معارفه  نقل  على  مبقدرته 

�لتطوير  وعلى  ملروؤو�شيه،  وخرب�ته 

يتميز  كما  لإمكانياتهم.  �مل�شتمر 

معهم  و�ن��دم��اج��ه  تو��شله  بح�شن 

�شمن فريق عمل متو�د، وي�شجعهم 

م��ر�ت��ب  �أق�������ش���ى  �إىل  ل��ل��و���ش��ول 

على  ويعمل  بينهم،  فيما  �لتعاون 

�ملوؤ�ش�شة  جناح  باأن  �شعورهم  تنمية 

ومتيزها هو جناح ومتيز لكل عامل فيها.

ي��ع��د من  �ل��ك��ل��م��ات،  �أي�����ش��اً ح�شن �خ��ت��ي��ار 

ي�شتهان  ل  ت��اأث��ر  ل��الأق��و�ل  �إذ  �لأ���ش��ا���ش��ي��ات، 

�ملتحدث،  فكر  يف  يجول  عما  تعرب  كونها  ب��ه، 

وحكمة،  بدقة  كلماته  يختار  �لناجح  و�لقائد 

يكون  �أن  يكن  �لتي  ل��الأق��و�ل  �إ���ش��د�ره  وقبل 

معه  يتحاور  تر�ه  �ملروؤو�ص  �شلبي على  وقع  لها 

بهدف ��شتكمال �ملعطيات حول �مل�شاألة �ملعنية، 

حال  �إيجابي  ب�شكل  حتل  �مل�شائل  من  فالكثر 

��شتكمال معطياتها.

عمادة تطوير املهارات

أساسيات في القيادة الناجحة »1ـ 2«

السياسة الصحية والمجتمع »1/2«

 إرشادات أكاديمية

ما �أجمل �لبحر

لكنه خميف وغادر

و�ل�شفر هاج�ص �لب�شر

لذ� �شاأظل �أحلم �أن �أ�شافر

خالد العبدالعزيز

الآداب

أفخم وأغلى »كتيب تلوين« في 
العالم!

غرائب حول العالم

 رؤية اجتماعية



املا�ضي  الأرب��ع��اء  الآداب  بكلية  الإع���ام  ق�ضم  نظم 

يف  الإع���ام  ق�ضم  مل��ق��ررات  الأن�ضطة  فعاليات  برنامج 

اأمل  مدرج »6« بكلية الآداب وح�ضور وكيلة الق�ضم د. 

التميمي وعدد من ع�ضوات هيئة التدري�س والطالبات. 

ب���داأ احل��ف��ل ب���اآي���ات م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م ث��م ال�ضام 

تعريفيًا  مرئيًا  عر�ضًا  احل�ضور  �ضاهد  بعدها  امللكي، 

ع��ن ق�ضم الإع���ام، ت��ن��اول روؤي���ة الق�ضم وت��اري��خ ن�ضاأته 

وتطوره وم�ضاراته. 

الأك��ادمي��ي  الإر���ش��اد  مقررة جلنة  األقت  ذل��ك  بعد 

م�شطفى  �شحر  ال��دك��ت��ورة 

بال�شكر  فيها  توجهت  كلمة 

الدكتور  الآداب  لعميد كلية 

�شعود  اآل  ثنيان  ب��ن  نايف 

لق�شم  امل�����ش��ت��م��ر  ل��دع��م��ه 

الق�شم  ولرئي�س  الإع����ام 

على  العنزي  علي  الدكتور 

ج��ه��وده وح��ر���ش��ه ال��دائ��م 

لكل  ال��ف��ع��ال��ة  وم��ت��اب��ع��ت��ه 

على  ت��ط��راأ  ال��ت��ي  امل�شاكل 

ق�شم  ول��وك��ي��ل��ة  ال��ق�����ش��م، 

الإعام الدكتورة اأمل التميمي على جهودها واهتمامها 

والدكتورة  احلفل،  هذا  ثمرتها  كان  التي  بالأن�شطة 

ثريا البدوي على جهودها يف تنظيم اللقاء مب�شاعدة 

التي �شاعدت على  الدكتورة خديجة مري�شد واللجنة 

الدور  لهن  كان  الائي  والطالبات  اللقاء  هذا  تنظيم 

الفعال يف جناحه. 

ثم اأ�شادت مب�شتوى خمرجات الطالبات من الق�شم 

والتي كانت على م�شتوى عاٍل من اجلودة، ولفتت اإىل 

اأهمية العاقة بني املر�شد الأكادميي والطالب لتحقيق 

الهدف من الإر�شاد الأكادميي، كما اأكدت على اأهمية 

دور الإر�شاد الأكادميي يف خدمة الطالبات والتي كان 

خال  �شتعر�س  التي  اجل��ودة  عالية  امل�شاريع  نتاجها 

اللقاء.

كما عددت د. �شحر اأهداف الإر�شاد، م�شرية اإىل اأنه 

لي�س عملية علمية فقط، بل ي�شمل اجلوانب الجتماعية 

يف  املر�شد  دور  على  واأك��دت  الطالب،  على  لتاأثريها 

ا�شتعر�شت  ث��م  ل��ه��ا،  الأم��ث��ل  للحل  الطالب  توجيه 

العملية  املقررات  اللجنة، ومنها حل م�شكلة  اإجنازات 

خا�شة مقررات الت�شوير واجلرافيك�س وحترير اخلرب، 

فكان للجنة الإر�شاد الدور يف حل امل�شكلة من خال 

تق�شيم ال�شعب حتى تتمكن الطالبات من الإجناز يف 

اأ�شدرتها  اجلانب العملي، ومن النتائج اجلريدة التي 

الدكتورة اإميان �شرقاوي يف مقرر حترير اخلرب. 

ي�شكلن  الاتي  التدريب  طالبات  م�شتوى  وكذلك 

الق�شم  يتلقاها  التي  والإ�شادة  للق�شم  م�شرفة  واجهة 

اأحد  يعد  خمرجاته  مب�شتوى  اخلارجية  اجلهات  من 

اإجن������ازات جل��ن��ة الإر����ش���اد 

جناحها  ويعك�س  الأك��ادمي��ي 

يف حتقيق اأهدافها. 

وبداأت وكيلة ق�شم الإعام 

التميمي  اأم����ل  ال���دك���ت���ورة 

باحل�شور  بالرتحيب  كلمتها 

بروح  �شعادتها  عن  وع��ربت 

ال���ت���ع���اون ب���ني م��ن�����ش��وب��ات 

هذا  يعك�شها  التي  الق�شم 

باإجنازات  وفخرها  اللقاء، 

�شامة  �شريين  للدكتور  بال�شكر  وتوجهت  الطالبات، 

اجلهات  وذك��رت  الطالبات،  تدريب  يف  جهودها  على 

املهني  امل�شتوى  على  للق�شم  ال�شكر  وج��ه��ت  ال��ت��ي 

ال�شعودي.  والتلفزيون  ال�شورى  جمل�س  يف  للطالبات 

�شبهتها  التي  ال�شحافة  �شوت  ب�شحيفة  اأ�شادت  كما 

وذكرت  للق�شم،  الفرحة  حمل  الذي  اجلديد  باملولود 

للدكتورة  اجلامعة  ر�شالة  من �شحيفة  املقدم  العر�س 

وفريقها للعمل بالر�شالة، وحيت كلية الآداب حل�شولها 

على املركز الأول يف الإر�شاد الأكادميي واأر�شلت باقات 

جلنة  وم��ق��ررة  الق�شم  ورئي�س  الكلية  لعميد  ال�شكر 

الإر�شاد الأكادميي، كما رحبت بعودة مبتعثات الق�شم 

واملعيدات واملوظفات اجلدد الائي ان�شممن للق�شم. 

 

اللجنة  ع�شو  املكينزي  ع��ادل  ال��دك��ت��ور  األ��ق��ى  ث��م 

املنظمة للحفل كلمة �شكر فيها الطالبات على الأداء 

املتميز والعطاء الرائع ملن�شوبات الق�شم بقيادة الدكتورة 

اأن  اأن املرحلة اجلامعية يجب  اأمل التميمي، واأ�شاف 

ت�شتثمر باأق�شى ما ميكن لكت�شاب املعلومات واملهارات 

والعاقات، هذه الثاثية �شت�شاعد يف م�شتقبل احلياة 

التخرج  بعد  فال�شوؤال  املرحلة،  بهذه  والوعي  العملية 

اأ�شبح يف ظل اخل�شخ�شة وروؤية 2030 يهتم باملنتج 

التي  املهارة  بل  الأكادميية  الدرجة  لي�س  النهائي وهو 

متلكها. ودعا يف ختام كلمته بالتوفيق وال�شداد لكل من 

ح�شر وجهز لهذه الفعالية. 

تا ذلك املحور الأول للقاء بعنوان الزيارات املحلية 

ق�شم  لطالبات  والإقليمية 

م�شاركتني،  و�شمل  الإعام، 

زيارة جمل�س  بعنوان  الأوىل 

ال�شورى، ومت خالها عر�س 

ف��ي��ل��م م�����ش��ج��ل ا���ش��ت��ع��ر���س 

ال���زي���ارة وم���ا ت��خ��ل��ل��ه��ا من 

اأن�����ش��ط��ة وم��ع��ل��وم��ات، مثل 

العمل  بيئة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 

ودخ�����ول ال��ق��اع��ة ال��ك��ربى 

والقاعة الأندل�شية والتجول 

داخ�����ل امل��ج��ل�����س ودخ����ول 

جمل�س  جل�شة  من  جزء  وح�شور  الع�شوات،  مكاتب 

ال�شورى التي رحب فيها رئي�س اجلل�شة بطالبات ق�شم 

الإعام. 

الثانية بعنوان موؤمتر دبي، حتدثت فيها  وامل�شاركة 

والتي  الق�شم  يف  ال�شابقة  الطالبة  الغريبي  م�شاعل 

كلية  م�شتوى  على  املثالية  الطالبة  لقب  على  ح�شلت 

الطالبة  وزميلتها  جتربتها  فيها  وا�شتعر�شت  الآداب، 

�شمن  العامة  العاقات  تخ�ش�س  يف  باعبود  اأجم��اد 

دولة  يف  ال�شابة  العربية  الإعامية  القيادات  برنامج 

الإم��ارات، والذي تخ�شع امل�شاركة فيه ملعايري عالية، 

ومع ذلك متكنتا من حتقيقها والرت�شح للربنامج. 

الإع��ام  م�شارات  خمرجات  حمور  جاء  ذلك  بعد 

وت�شمن �شتة م�شارات: 

م�شار  ال��ع��ام��ة،  ال��ع��اق��ات  وم�شار  ال��ع��ام،  امل�شار 

وال��ت��دري��ب،  وامل�����ش��م��وع  امل��رئ��ي  وامل�����ش��ار  ال�شحافة، 

خال  م��ن  جتاربهن  الطالبات  خ��ال��ه  ا�شتعر�شت 

التي عملن  اإجنازاتهن وامل�شاريع  عر�س مرئي ت�شمن 

عليها �شمن املقررات املختلفة، وتنوعت ما بني تنظيم 

احل��م��ات الإع��ام��ي��ة واإع����داد امل��ط��وي��ات وامل��ج��ات 

وال�شحف واإنتاج اأفام الفيديو واملطويات والبو�شرتات 

واإن�شاء املواقع الإلكرتونية واملدونات واإعداد البحوث 

واإدارة ح�شابات التوا�شل الجتماعي. 

الدكتورة �شريين �شامة  األقت  التدريب  ويف جمال 

والأ�شتاذات،  والطالبات  بال�شيوف  فيها  رحبت  كلمة 

اأن التدريب هو النتاج النهائي لأي م�شار من  وذكرت 

امل�شارات، فهو يعك�س الثمرة 

تذهب  ع��ن��دم��ا  احلقيقية 

ال��ط��ال��ب��ات ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 

الإع�����ام�����ي�����ة، وي���ظ���ه���رن 

كفاءتهن ومهاراتهن، وذكرت 

اأن الكثري من اجلهات تثني 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ط��ال��ب��ات 

وال��ت��ي ت��ع��زز ا���ش��ت��م��راري��ة 

اجلهات،  هذه  يف  التدريب 

وذكرت اأن تفاعل الطالبات 

لاإح�شاء  العامة  الهيئة  يف 

با�شتمرار  ومت�شكها  الهيئة  حر�س  يف  ال�شبب  ه��و 

اإىل  واأ�شارت  الطالبات.  بتدريب  الق�شم  مع  التعاون 

اأن التدريب يقوم بتن�شيق وتنظيم وحل امل�شكات التي 

تواجه الطالبات، ولكن جهد الأ�شتاذات امل�شرفات على 

الدكتورة  بذلك  وخ�شت  جتاهله،  ميكن  ل  التدريب 

والدكتورة  القحطاين  �شيتة  والأ�شتاذة  الوايلي  غادة 

�شحر م�شطفى والدكتورة حنان �شليم، وختمت ب�شكر 

م�شرفة  �شورة  عك�شن  الاتي  املتدربات  الطالبات 

للق�شم. 

ال�شراكة  تناول  الذي  الرابع  املحور  كان  ذلك  بعد 

بني ق�شم الإعام والأق�شام الأخرى، وحمور البتعاث 

عادت  التي  مري�شد  خديجة  الأ�شتاذة  فيه  حتدثت 

مبحور  اللقاء  اختتم  واأخ���رًيا  البتعاث،  من  حديثاً 

فيه  حتدثت  الإع��ام،  لطالبات  ال�شت�شاري  املجل�س 

الطالبة ب�شرة الربيعة عن اإجنازات املجل�س ال�شت�شاري 

لطالبات الإعام. 

نوق�شت يوم الثاثاء املا�شي ر�شالة دكتوراه للباحثة 

الجتماعية  الدرا�شات  بق�شم  الطالبة  العتيبي،  نوال 

»الثقافة  ع��ن��وان  ال��ر���ش��ال��ة  حملت  الآداب،  بكلية 

لنظام  احلاجة  وم��دى  ال�شعودية  للمراأة  احلقوقية 

ال�شعودية من  العربية  اململكة  ال�شخ�شية يف  الأحوال 

ميدانية  درا�شة  والطالبات:  الأكادمييات  نظر  وجهة 

من  اإيجازها  ومت  �شعود«،  امللك  جامعة  على  مطبقة 

قبل جلنة املناق�شة املكونة من امل�شرف على الر�شالة 

الباب، ود. حممد  الدام�غ ود. ع�شام فتح  د. �شامي 

حم�شن ود. عبداملح�شن ال�شيف رئي�س ق�شم الدرا�شات 

الجتماعية بجامعة امللك �شعود ود. عبداهلل الر�شود 

ع�شو هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �شعود 

الإ�شامية.               

الأح��وال  جوانب  اأك��ر  اأن  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت 

ال�شخ�شية التي ترى الطالبات اأنها حتتاج فيها لتوعية 

هي الزواج ثم الولية فالنفقة، واأن ما ن�شبته 52.4 % 

اإجمايل عينة الطالبات لي�س لديهن معرفة حول  من 

واأي�شاً  ال�شخ�شية،  الأح��وال  نظام  واأحكام  مكونات 

الطالبات  من  العينة  عدد  اإجمايل  من   %  52.6 اأن 

طريق  عن  ال�شخ�شية  الأح��وال  نظام  عن  معلوماتهن 

حديثة  قانونية  اجتماعي  توا�شل  ح�شابات  متابعة 

من   %  95.0 واأن  واملحاماة،  القانون  يف  ملخت�شني 

نظام  اإق��رار  يوؤيدن  الطالبات  عينة  مفردات  اإجمايل 

من   %  66.6 واأن  ووا�شح،   �شخ�شية موحد  اأح��وال 

يف  ت�شاهم  اأن  ميكن  اجلامعة  اأن  يرين  الطالبات 

الأح��وال  بنظام  بحقوقها  وثقافتها  امل��راأة  وع��ي  رف��ع 

اإدراج مقرر حقوقي من �شمن  ال�شخ�شية عن طريق 

وما  املعدل،  �شمن  من  ويح�شب  الدرا�شية  املقررات 

ت�شاهم  اأن  اجلامعة ميكن  اأن  يرين   %  40.0 ن�شبته 

يف رفع وعي املراأة وثقافتها بحقوقها عن طريق تقدمي 

املهارات يف  تطوير  �شمن  متخ�ش�شة  قانونية  دورات 

ميكن  اجلامعة  اأن  يرين   % و38.6  اجلامعة،  داخ��ل 

اأن ت�شاهم يف رفع وعي املراأة وثقافتها بحقوقها عن 

قانونية داخل احلرم  ا�شت�شارية  افتتاح مكاتب  طريق 

الجتماعية،  ال�شت�شارات  مبكاتب  اأ�شوة  اجلامعي 

يف  ت�شاهم  اأن  ميكن  اجلامعة  اأن  يرين   % و35.8 

فيما  خا�شة  بحقوقها،  وثقافتها  امل���راأة  وع��ي  رف��ع 

يتعلق بنظام الأحوال ال�شخ�شية عن طريق ا�شت�شافة 

قانونيات لتقدمي حما�شرات توعوية يف اجلامعة. 

اإدراج  درا�شتها  يف  العتيبي  ب��ه  اأو���ش��ت  م��ا  واأه���م 

التي  ال�شخ�شية  الأح��وال  امل��راأة يف  مقرر عن حقوق 

�شمن  م��ن  التقا�شي  واإج����راءات  ال�شرع  لها  �شنها 

العربية »عرب«  اللغة  اأ�شوًة مبواد  املقررات اجلامعية 

والثقافة الإ�شامية »�شلم« لطالبات الكليات الإن�شانية 

املعدل  �شمن  من  ويح�شب  اجلامعة،  يف  وال�شحية 

وال�شتعانة بخريجات القانون لتدري�س املقرر. 

الجتماعي  التوا�شل  مواقع  من  ال�شتفادة  ثانياً: 

الثقافة  ن�شر  يف  للم�شاهمة  و�شعبيتها   احل��دي��ث��ة 

احلقوقية وخا�شة فيما يتعلق بنظام الأحوال �شخ�شية. 

بنظام  خا�س  وم��وح��د  �شامل  نظام  اإي��ج��اد  ثالثاً: 

الأحوال ال�شخ�شية يف اململكة. 

لذلك  ملا  للمراأة  التمكني  من  املزيد  حتقيق  رابعاً: 

لاأ�شر  والجتماعي  النف�شي  ال�شتقرار  يف  اأث��ر  من 

وحركة   2030 اململكة  روؤي��ة  من  يدعم  ما  والأف���راد، 

النه�شة احلديثة. 

في ختام برنامج أنشطة المقررات..

إنجازات الطالبات في مخرجات قسم اإلعالم

رسالة دكتوراه توصي بإدراج مقرر عن حقوق المرأة في الجامعة

د. أمل: نفخر بإنجازات 
الطالبات وروح التعاون 

بين منسوبات قسم 
اإلعالم

د. شيرين: مهارة 
الطالبات تعزز 

استمرارية التدريب 
لهن
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طالبات التدريب واجهة مشرفة لقسم اإلعالم.. والجهات الخارجية تشيد بمستوى مخرجاته



»الجامعة« تدعو منسوبيها 
للمشاركة في استبيان »آفاق«  
وجهت اجلامعة ممثلة يف وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير الدعوة 

امل�ستقبلية  اخلطة  ا�ستبيان  يف  للم�ساركة  اجلامعة  من�سوبي  جلميع 

الذي يهدف  1439/1438هـ،  للعام اجلامعي  »اآفاق«  للتعليم اجلامعي 

العديد  يف  املقدمة  اخلدمات  عن  اجلامعة  من�سوبي  ر�سا  قيا�س  اإىل 

ملن�سوبي  املقدمة  اخلدمات  بجودة  االرتقاء  ي�سمن  مبا  املجاالت؛  من 

اجلامعة. وذلك عرب الدخول على الرابط 

االإلكرتوين املخ�س�س لكل فئة من فئات 

من�سوبي اجلامعة؛ وذلك حتى يوم االثنني 

2018/1/1م،  املوافق  1439/4/14هـ 
مبا�سرًة  مرتبط  الرابط  هذا  بــاأن  علماً 

ال�سرية  لقواعد  وتخ�سع  التعليم،  بوزارة 

اال�ستبيان  يف  وللم�ساركة  واخل�سو�سية. 

حددت وزارة التعليم الروابط التالية: 

ا�ستبانة ر�سا الطلبة

23a0d98aab9b/http://sgiz.mobi/s3
ا�ستبانة ر�سا القيادات واأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني

.7f5bde11aa57/http://sgiz.mobi/s3

كتبت: مرمي العوي�س

نظمت جلنة التطوير بق�سم اجلغرافيا موؤخًرا ور�سة 

اإعــداد  من  امل�ستقبل«  ونيوم  »قــطــرات  بعنوان  عمل 

وتقدمي طالبات مقرر اجلغرافيا االقت�سادية غادة بن 

اأمل الع�سيمي، وجدان عامر،  مهيزع، هند العريفي، 

وتهاين  الرفيعي  نورة  مبارك،  اأفــراح  العبودي،  �سارة 

عبدالقادر  جهان  املقرر  اأ�ستاذة  اإ�سراف  الطليحي، 

اخلليف.

متحورت عنا�سر الور�سة حول اإعطاء نبذة تعريفية 

عن م�سروع نيوم الذي يعد منطقة خا�سة ممتدة بني 

حيوية جديدة  وجهة  ت�سمل  دول،  ثالث 

ت�سعى  الــ�ــســعــوديــة،  غــرب  �سمال  تقع 

العقول  اأف�سل  يجمع  حمـــوراً  لت�سبح 

االبتكار  حدود  لتخطي  معاً  وال�سركات 

اإىل اأعلى م�ستويات احل�سارة االإن�سانية. 

وقد مت ت�سميم هذه املنطقة اخلا�سة 

»نيوم« لتتفوق على املدن العاملية الكربى 

ومنــط  التناف�سية  الــقــدرة  حــيــث  مــن 

املعي�سة، م�سكلة منطقة تطوير حافلة بالفر�س.

ويعد هذا امل�سروع حتقيقاً جلزء من روؤية 2030، 

واإجنازها عرب حماورها الثالثة، وهي  جمتمع حيوي، 

اإىل  امل�سروع  ويهدف  طموح،  وطن  مزدهر،  اقت�ساد 

امل�ستقبل،  يف  رئي�سية  اقت�سادية  قطاعات  تطوير 

الت�سرب  م�ساألة  تعالج  التي  القطاعات  جانب  اإىل 

االقت�سادي باململكة واملنطقة عموماً، بحيث يتم دعم 

هذه ال�سركات من قبل �سناديق تنموية. 

رئي�سية  اقت�سادية  قطاعات  ت�سعة  حتديد  ومت 

منها اجلانب  للم�سروع،  االقت�سادي  لتعزيز احل�سور 

الذي تطرقت له الور�سة وهو م�ستقبل 

الطاقة واملياه، وي�سمل االعتماد ب�سكل 

حلول  املــتــجــددة،  الطاقة  على  كامل 

تخزين الطاقة، حلول النقل، باالإ�سافة 

والتطوير،  واالأبــحــاث  الت�سنيع،  اإىل 

التقنية  ا�ستخدام  ذلــك  على  وعــالوة 

ا�ستخدام  اآلية  لتعزيز  للبيئة  ال�سديقة 

املياه باأكفاأ الطرق واأمثلها.

االإعــالم  ق�سم  اهتمام  اإطـــار  يف 

بامل�ستجدات املجتمعية والتفاعل مع 

بعد  من  وتناولها  الوطنية  الق�سايا 

اعالمي، وبرعاية عميد كلية االآداب 

�سعود  اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور 

يقيم ق�سم االإعالم ندوة بعنوان »دور 

االإعالم يف مكافحة الف�ساد«،.

وذلـــــك يــــوم اخلــمــيــ�ــس الـــقـــادم 

 /12/21 املـــوافـــق   1439/4/3
2017م يف ال�ساعة العا�سرة �سباحاً 

مبدرج الكلية. 

ال�سوء  لت�سليط  الندوة  وت�سعى 

املطلوبة  االإعــالمــيــة  االأدوار  على 

جتاه االأوامر امللكية املباركة ملكافحة 

يف  االإعالمي  وم�سوؤوليات  الف�ساد 

باأهمية  العام  الــراأي  وعــي  تر�سيخ 

حماية املال العام. 

ـــدوة عــــدد من  ـــن ال ــارك يف  ــس ــ� ي

حيث  املتخ�س�سني  ــني  ــادميــي االأك

يــرتاأ�ــســهــا رئــيــ�ــس قــ�ــســم االإعــــالم 

العنزي،  دبــكــل  بــن  علي  الــدكــتــور 

عبدامللك  الدكتور  من  كــاًل  وت�سم 

ال�سلهوب، الدكتور �سعيد الغامدي، 

والدكتور  املكينزي  عــادل  الدكتور 

تركي العيار.

تــتــنــاول الـــنـــدوة عــــدة حمـــاور 

اأبرزها دور و�سائل االإعالم يف تعزيز 

ال�سراكة املجتمعية ملكافحة الف�ساد، 

اإثارة  االإعالمية يف  ودور احلمالت 

الف�ساد،  مكافحة  باأهمية  الوعي 

وعنا�سر االأداء املهني لالإعالمي يف 

مكافحة الف�ساد، واأدوار م�ستخدمي 

يف  االجتماعي  التوا�سل  و�ــســائــل 

مكافحة الف�ساد.

الــنــدوة  من�سق  اأفـــاد  جانبه  مــن 

االإعالم  ق�سم  اأن  املكينزي  د.عــادل 

وتعزيز  املقرتح  لتفعيل  داعماً  كان 

احل�سور املميز للق�سم الذي ياأتي يف 

جتلت  التي  القيادة  توجهات  �سياق 

يف االأوامر امللكية التي �سدرت يوم 

1439/2/15هـ.
حــيــث اأ�ـــســـدر خــــادم احلــرمــني 

ــان بــن  ــم ــل ــس ـــك � ـــل الــ�ــســريــفــني امل

اأمــراً   - اهلل  حفظه   - عبدالعزيز 

عليا  جلنة  بت�سكيل  يق�سي  ملكياً 

برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل 

الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد 

املخالفات  حل�سر  الــدفــاع  ـــر  ووزي

ق�سايا  يف  العالقة  ذات  واجلــرائــم 

االأوامر  حددت  وقد  العام،  الف�ساد 

امللكية مهامها وبا�سرت هذه اللجنة 

فوًرا عملها يف حتقيق ما وجدت من 

اأجله وهو �سالح الوطن واملواطن.

فعالية »Rexona« ببهو 
اآلداب

كتب: �سعيد االحمري 

فعالية  املا�سيني  واالأربعاء  الثالثاء  يومي  االآداب  كلية  بهو  قيمت يف 
ُ
اأ

امل�سي  للمناف�سة بني الطالب وت�سجيعهم على  التي �سعت   »Rexona«
واتباع املمار�سات ال�سحية، باالإ�سافة اإىل توزيع بع�س املنتجات.

كانت اجلائزة الكربى ملن ي�سل اإىل 70 األف خطوة يف االأ�سبوع عبارة 

واملياه  الكهرباء  فواتري  �سداد  اأو  ريال   300 بقيمة  �سرائية  ق�سيمة  عن 

بقيمة 10 اآالف ريال. 

يذكر اأن عدد زوار الفعالية قارب الـ100 من من�سوبي اجلامعة.

»دور اإلعالم في مكافحة الفساد«.. الخميس القادم

»قطرات ونيوم المستقبل« 
بجغرافيا الطالبات

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

مقررات تنبض بالتطبيق العملي

د. فهد بن عبداهلل الطياش

ال تزال ال�سورة الذهنية عن الكليات االإن�سانية ومقرراتها تقع يف 

هذه  به  تزخر  ملا  �سادقة  غري  �سورة  وهي  النظرية،  الكليات  دائــرة 

كليات  فهي  ولذا  العملية،  بالتطبيقات  تنب�س  مقررات  من  الكليات 

بحاجة اإىل املزيد من الدعم لتطوير تلك املقررات، وخا�سة التي توؤهل 

الطالب للتدريب امليداين التعاوين اأو حتقيق متطلبات �سوق العمل.

 ففي االأ�سبوع املا�سي عقدت ور�سة عمل م�سرتكة بني ق�سمي اللغة 

العربية واالإعالم حول تطبيقات عملية ملقرر االأدب ال�سعودي وبدعم 

من كر�سي االأدب ال�سعودي ووحدة اأبحاث ال�سرديات، وكان يل �سرف 

ورئي�س  الكلية  عميد  من  ودعم  وبح�سور  كرام  اأ�ساتذة  مع  امل�ساركة 

ق�سم اللغة العربية ورئي�س ق�سم االإعالم، وتبع هذا اأي�ًسا عقد ملتقى 

خا�س ال�ستعرا�س خمرجات مقررات ق�سم االإعالم للطالبات.

 وهذه مناذج فقط من اأن�سطة تزخر بها هذه الكليات التي اأرجو 

املجتمع  ولدى  اأوالً،  الطالب  لدى  الذهنية  ال�سورة  ت�سكيل  تعيد  اأن 

م�ستقباًل، وما يطرح يف الكثري من مقررات الكليات االإن�سانية مي�س 

خمتلف جوانب املجتمع، ولعل اجلهود تتكاتف لتظهر هذه املخرجات 

اإىل حيز االإعالم، ونحن هنا يف ر�سالة اجلامعة مند اأيدينا الأ�ساتذة 

نربز خمرجات طالبنا  والكليات حتى  العلمية  االأق�سام  املقررات يف 

االإبداعية.

الق�سم  بوكيلة  ممثاًل  االإعـــالم  بق�سم  الن�سائي  للق�سم  ف�سكًرا   

اللغة  ق�سمي  امل�سرتك بني  الن�ساط  دفع  التميمي على  اأمل  الدكتورة 

العربية واالإعالم كنموذج واعد للدرا�سات واالأن�سطة البينية.
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اأرجوحة االأطفال باإ�سكان اجلامعة خارج اخلدمة!!

معهد اللغويات 
يحتفي بيوم اللغة 

العربية.. غدًا
يــرعــى مــعــايل مــديــر اجلــامــعــة 

فعالية  الــعــمــر،  ــــدران  ب ــور  ــت ــدك ال

للغة  ــي  ــامل ــع ال ــوم  ــي ــال ب االحـــتـــفـــاء 

العا�سرة  ال�ساعة  ــك  وذل العربية، 

مبدرج  االثنني  غد  يــوم  �سباح  من 

معهد اللغويات العربية. ودعا عميد 

الدكتور  العربية  اللغويات  معهد 

حل�سور  اجلميع  القحطاين  �سعد 

االحتفال بهذه املنا�سبة.

»المجتمع« تشجر 
منتزه حريمالء 

املجتمع  كــلــيــة  طـــالب  �ـــســـارك 

حرميالء  مبنتزه  ت�سجري  بحملة 

حرميالء  حمافظ  د�سنها  الوطني 

ــهــزاين  االأ�ــســتــاذ عــبــدالــرحــمــن ال

وزارة  م�سوؤويل  من  عدد  وبح�سور 

الزراعة واجلهات احلكومية وعدد 

من طالب كلية املجتمع.

ت�سوير: حممد العنزي

د. علي دبكل العنزي د. نايف بن ثنيان


