
توجهات المملكة في البحث العلمي.. األحد القادم
الدكتور  التعليم  وزير  برعاية 

اأحمد العي�ضى، وح�ضور رئي�س 

للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة 

وال��ت��ق��ن��ي��ة الأم����ر ت��رك��ي بن 

�ضعود،  اآل  حممد  بن  �ضعود 

العلمي  البحث  عمادة  تنظم 

ملتقى البحث العلمي حتت 

علمي  »ب��ح��ث  ���ض��ع��ار 

ر����ض���ن وف�����ق روؤي�����ة 

يوم   »2030 اململكة 

الأح���د ال��ق��ادم، ومل��دة 

الندوات  من  العديد  �ضيت�ضمن  وال��ذي  اأي��ام،  خم�ضة 

واملحا�ضرات وور�س عمل ودورات تدريبية وم�ضابقات.  

العلمي  البحث  الدكتور خالد احلميزي عميد  واأ�ضار 

املحا�ضرة  اأن  للملتقى  املنظمة  اللجنة  ورئ��ي�����س 

بعنوان  �ضتكون  الفتتاح  ه��ذا  يف  الرئي�ضة 

وفق  العلمي  البحث  يف  اململكة  »توجهات 

روؤية 2030«، يتحدث فيها رئي�س مدينة 

امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

الأم����ر ت��رك��ي ب��ن ���ض��ع��ود بن 

حممد اآل �ضعود، ونائب رئي�س 

للتطوير  ���ض��اب��ك  ���ض��رك��ة 

ال�ضريهي  ف��ه��د  ال��دك��ت��ور 

وممثل عن وزارة التعليم.

بتقدمي  التعليم  وزارة  �ضت�ضارك  كما 

هذا  يف  والتطوير  البحث  ح��ول  اجل��دي��دة  مبادرتها 

اأثناء  امل��ب��ادرات  بع�س  تد�ضن  �ضيتم  حيث  امللتقى، 

الوطنية،  البحثية  امل�ضروعات  مبادرة  منها  امللتقى، 

الإلكرتونية  البوابة  وتد�ضن 

للتقدمي على املبادرات.

كما �ضتقام حما�ضرات 

وور�س عمل حول كيفية 

يف  العلمي  الن�ضر  زيادة 

العلمية  الأق�������ض���ام 

وال�ضحية، الأولويات 

البحثية الوطنية وروؤية 

العلمي  اللقاء   ،2030
دعم  برنامج  لطلبة  الأول 

�ضيتم  كما  البكالوريو�س،  اأبحاث 

ا�ضت�ضافة العديد من مدراء وم�ضريف مراكز البحوث 

املتخ�ض�ضة من خارج اجلامعة.

اجلامعية  للكليات  توعوية  قافلة  امللتقى  يتخلل 

اأ�ضالة  قيمة  وتعزيز  الوعي  لزيادة  تهدف 

البحث العلمي وطرق الن�ضر يف املجالت 

العلمية الر�ضينة.

كما �ضيعقد خالل اأيام امللتقى �ضالون 

البحث  م�ضوؤويل  اأحد  ي�ضت�ضيف  يومي 

العلمي باجلامعة يف لقاء مفتوح ومبا�ضر، 

�ضي�ضاحبه  امللتقى  اأن  جانب  اإىل 

العديد من الفعاليات وامل�ضابقات 

العلمية ملراكز البحوث.

العلمي  البحث  واختتم عميد 

حديثه قائاًل: »اإن امل�ضاركن يف 

هذا امللتقى من داخل اجلامعة ممثلة مبراكز البحوث 

وكرا�ضي البحث ومراكز التميز، والعديد من اجلهات 

ذات العالقة من خارج اجلامعة«.

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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هيئة االعتماد الكندي تسلم شهادة »الدرجة 
»الطبية« الماسية« لـ

د. السلمان:

قدر جامعتنا  
التصدر في التعليم

تدشين مبادرة 
التسجيل 

بالعنوان الوطني

كتب: م�ساعد الغنيم

�ضهادة  اجلامعية  الطبية  املدينة  ت�ضلمت 

»الدرجة املا�ضية« من هيئة العتماد الكندي 

هيئة  ف��ري��ق  ق��ب��ل  م��ن  ���ض��ام��ل  تقييم  ب��ع��د 

املدينة  التزام  مدى  حول  الكندي  العتماد 

املوثقة  اجل��ودة  مبعاير  اجلامعية  الطبية 

ال�ضهادة  التقييم  �ضلمت جلنة  حيث  عاملياً، 

عبدالعزيز  وامللك  خالد  امللك  مل�ضت�ضفى 

اجلامعي باملدينة الطبية اجلامعية.

ال�ضحية  لل�ضوؤون  التنفيذي  املدير   وقال 

في�ضل  الدكتور  اجلامعية  الطبية  باملدينة 

تطبق  اجلامعية  الطبية  املدينة  اإن  ال�ضيف 

ال�ضحية  املن�ضاآت  يف  الرقابة  معاير  اأعلى 

منها  واملتوافقة مع املعاير العاملية، حر�ضاً 

على تهيئة البيئة الآمنة يف املن�ضاآت ال�ضحية 

املقدمة،  ال�ضحية  الرعاية  ج��ودة  وتعزيز 

يغطي جميع اجلوانب  العتماد  اأن  م�ضيفاً 

عدد  اأن  اإىل  م�ضراً  الطبية،  وغر  الطبية 

الفرق امل�ضاركة بلغ 46 فريق جودة، م�ضيداً 

من�ضوبو  يبذلها  ال��ت��ي  املخل�ضة  باجلهود 

املدينة الطبية اجلامعية.   تفا�سيل �ص23

العمر  ب��دران  الدكتور  معايل  برعاية 

اجلامعة  وك��ي��ل  افتتح  اجل��ام��ع��ة،  م��دي��ر 

وبح�ضور  ال�ضلمان  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 

الدكتور نياف اجلابري وكيل وزارة التعليم 

برامج  تطوير  جلنة  رئي�س  البنن  لتعليم 

الأول حتت  العلمي  اللقاء  املعلم،  اإع��داد 

بجامعة  الرتبية  كلية  »م�ضتقبل  عنوان 

 ..2030 اململكة  روؤي��ة  وفق  �ضعود  امللك 

نظرة ا�ضت�ضرافية« الأ�ضبوع املا�ضي.

عبداهلل  الدكتور  اجلامعة  وكيل  واأك��د 

�ضعود  امللك  جامعة  »ق��در  اأن  ال�ضلمان 

التطوير  تقود  واأن  ال�ضدارة  تكون يف  اأن 

اأن  وناأمل  باململكة،  اجلامعي  التعليم  يف 

امل�ضاهمة  يف  ري��ادي  دور  للجامعة  يكون 

يف حتقيق روؤية اململكة 2030 من خالل 

اإىل موؤ�ض�ضة غر  مبادرة حتول اجلامعة 

اختيار  واأن  ا�ضتقالليتها،  لها  ربحية 

ال�ضمو  �ضاحب  و�ضانعها  الروؤية  مهند�س 

امللكي الأمر حممد بن �ضلمان ويل العهد 

الدفاع  ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

جلامعة امللك �ضعود اأن تكون اأول جامعة 

التحول من خالل  تطبق هذا  اململكة  يف 

اأحد  وكونها  كمبادرة  لعتمادها  دعمه 

قطاع  2030 يف  روؤي���ة  م��ب��ادرات  اأك���ر 

التعليم.

تفا�سيل �ص2

د���ض��ن امل�����ض��رف ال��ع��ام ع��ل��ى ع��م��ادة 

�ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفن 

الرجيعي  ���ض��امل  ال��دك��ت��ور  ب��اجل��ام��ع��ة 

اإدارة العنوان  بح�ضور املدير العام على 

للريد  ال��ع��ام��ة  ب��امل��وؤ���ض�����ض��ة  ال��وط��ن��ي 

ال�ضعودي املهند�س علي البخيت موؤخراً 

الوطني  ب��ال��ع��ن��وان  الت�ضجيل  م��ب��ادرة 

العنوان  من  النتقال  اإىل  يهدف  والذي 

الو�ضفي اإىل العنوان املعياري من خالل 

اآلية لرتقيم وعنونة املباين، وذلك مبقر 

يف  اجلامعة  من�ضوبي  خ��دم��ات  وح���دة 

البهو الرئي�س.

العنوان  اإدارة  على  العام  املدير  قّدم 

ال��وط��ن��ي ���ض��رح��اً م��ف�����ض��اًل ع���ن اآل��ي��ة 

الت�ضجيل يف العنوان الوطني واخلدمات 

العنوان  يف  الت�ضجيل  واأهمية  املقدمة 

م�ضيداً  وللمجتمع؛  ل��ل��ف��رد  ال��وط��ن��ي 

على  بالعمادة  ممثلة  اجلامعة  مببادرة 

ال��ت��ع��اون ودع���م ه���ذه احل��م��ل��ة خلدمة 

لتحقيق  وامل�ضاركة  اجلامعة،  من�ضوبي 

اأك��ر  اإىل  وال��و���ض��ول  املطلوب  ال��ه��دف 

واملقيمن  املواطنن  من  �ضريحة ممكنة 

وتقدمي الدعم الالزم لهم.

تفا�سيل �ص4

براعم رؤية 2030
الجامعة تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة »الجنادرية« بندوات



  

كتب: عبدالإلة الدلبحي

ح�سل كر�سي اأبحاث املواد املتقدمة على براءة اخرتاع خللية قيا�س 

طريقة  عن  عبارة  واالختترتاع  النانو.  لكروماتوغرافيا  نانوية  �سوئية 

ك�سف  جهاز  مع  ال�ستعمالها  �سغري  حجم  ذات  نانوية  خلية  حت�سري 

�سوئي يف املجال املرئي وفوق البنف�سجي مرتبط بجهاز كروماتوغراف 

الطور ال�سائل. 

واأبعاد  االألومنيوم بحجم  وتتكون هذه اخللية من قطعة معدنية من 

تتالءم مع جهاز الكروماتوغراف امل�ستعمل والكا�سف املنا�سب، ومن بني 

فوائدها اأن حجمها اأقل بكثري من حجم اخلاليا املتوفرة بال�سوق، وميكن 

تغيري هذا احلجم ح�سب قطر االأنبوب ال�سعري امل�ستعمل ل�سنعها. 

ال�سوئي  ال�سعاع  م�سار  لطول  نظًرا  بح�سا�سية عالية  ومتتاز اخللية 

الذي يرتاوح بني 5 و40 ملم ح�سب اجلهاز امل�ستخدم.

وقد اأثبتت هذه اخللية اأن لها مقاومة عالية لل�سغط الذي ي�سل اإىل 

االأحجام  تقلي�س  ال�سائل ميكن  الطور  م�ستوى عاٍل يف كروماتوغرافيا 

وخمرج  اخللية  بني  منا�سبة  روابتتط  با�ستخدام  عالية  بن�سبة  الزائدة 

العمود ال�سعري، وميكن ربط اخللية بطريقة �سهلة و�سريعة با�ستعمال 

اأنبوب بال�ستيكي من التيفلون اأو مادة البيك.

عمليات  يف  خمتلفة  اأجتتهتتزة  على  اخللية  هتتذه  ا�ستعمال  مت  وقتتد 

النانو  اأو  بامليكرو  املعروفة  امل�سغرة  الكروماتوغرافيا  بتقنية  ف�سل 

نذكر  جيدة،  وبتكرارية  الدقة  عالية  نتائج  اإىل  واأدت  كروماتوغرافيا، 

منها: مواد �سيدالنية فعالة، ملوثات ع�سوية و�سامة، مكونات طبيعية، 

مركبات كيميائية خمتلفة.

  

اجلامعة  متتديتتر  متتعتتايل  بتترعتتايتتة 

اإطتتار  ويف  العمر  بتتتدران  التتدكتتتتتور 

وكالة اجلامعة  تبذلها  التي  اجلهود 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

منظومة  بتتني  العالقة  تعزيز  جتتتاه 

التتبتتحتتث واالبتتتتتتتكتتتار يف اجلتتامتتعتتة 

يف  واالأعمال  ال�سناعة  قطاع  وبني 

اململكة، تعتزم الوكالة ممثلة مبكتب 

العالقات ال�سناعية واالأعمال عقد 

بني  ال�سراكة  بعنوان:  عمل  ور�سة 

اجلامعة وقطاع ال�سناعة واالأعمال 

الفر�س والتحديات-  �سباح يوم   –
االثنني 26 جمادى االأوىل  1439 املوافق 12 فرباير 2018م يف قاعة 

الدرعية مببنى 17 للرجال و للن�ساء بقاعة 20F11 مببنى 26 باملدينة 

اجلامعية للطالبات.

البحث  منظومة  بني  ال�سراكة  دفع  �سبل  اإىل  ملناق�سة  الور�سة  تهدف 

اأو�سع  اآفتتاق  اإىل  واالأعتتمتتال  ال�سناعة  قطاع  وبتتني  باجلامعة  واالبتكار 

ملواكبة الروؤيا الوطنية »2030« ومبا ي�سهم يف تو�سيع فر�س ت�سويق نتائج 

لتبنيها  الدعم  االأولية وا�ستقطاب  والنماذج  االأبحاث وبراءات االخرتاع 

واإنتاجها وزيادة فر�س تقدمي اخلدمات البحثية لقطاع االأعمال.

ب���رع���اي���ة م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ب����دران 

وكيل  افتتح  اجلامعة،  مدير  العمر 

ال�سلمان  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة 

وب��ح�����س��ور ال��دك��ت��ور ن��ي��اف اجل��اب��ري 

البنني  لتعليم  التعليم  وزارة  وكيل 

رئ��ي�����س جل��ن��ة ت��ط��وي��ر ب��رام��ج اإع����داد 

حتت  الأول  العلمي  ال��ل��ق��اء  امل��ع��ل��م، 

ع����ن����وان »م�����س��ت��ق��ب��ل ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة 

ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ����س���ع���ود وف�����ق روؤي�����ة 

ا�ست�سرافية«  نظرة   ..2030 اململكة 

الأ�����س����ب����وع امل���ا����س���ي ���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة 

كلية  اأدوار  ب��رن��ام��ج حت���ول  ل���ق���اءات 

الربية وفق روؤية اململكة 2030. 

املحور الرئي�س

لعميد  خطابي  بحفل  اللقاء  بداأ 

ال�سايع،  فهد  الدكتور  الرتبية  كلية 

تعد  الرتبية  »كليات  اأن  اأكتتد  حيث 

املحور الرئي�س يف اإعداد املمار�سني 

الرتبويني والقيادات الرتبوية الذين 

 2030 اململكة  روؤيتتتة  عليهم  تعول 

يف حتتتقتتيتتق بتتراجمتتهتتا التتطتتمتتوحتتة. 

التعليم  وزارة  روؤيتتة  مع  وان�سجاماً 

باأن يح�سل كل مواطن  التزامها  يف 

واملتنوع  اجليد  التعليم  فر�س  على 

التنمية،  الحتتتتتيتتاجتتات  امل�ستجيب 

واإعادة  التطوير  ا�ستمرارية  و�سمان 

اخليارات  نحو  والتوجيه  التاأهيل 

املتتهتتنتتيتتة والتتوظتتيتتفتتيتتة، متتتن ختتالل 

مع  لرباجمها  امل�ستمرة  مواءمتها 

على  وتركيزها  التنمية،  احتياجات 

اخليارات االأف�سل؛ لذا يتحتم على 

كليات الرتبية العمل اجلاد نحو بناء 

التوجهات  وفق هذه  ا�سرتاتيجياتها 

اإعادة  يتطلب  مما  الكربى  الوطنية 

النظر يف اأدوارها وبراجمها«.

حتول الأدوار

واأ�ساف: »اإن كلية الرتبية بجامعة 

حتول  بتترنتتامتتج  تبنت  �سعود  املتتلتتك 

اأدوار كلية الرتبية وفق روؤية اململكة 

متتع متتبتتادرة حتول  2030 اتتت�تتستتاقتتاً 
موؤ�س�سة  اإىل  �سعود  امللك  جامعة 

ا�ستقالليتها،  لتتهتتا  ربتتحتتيتتة،  غتتري 

�سل�سلة  �سمن  اللقاء  هتتذا  ويتتاأتتتي 

لتحقيق  لها  املخطط  اللقاءات  من 

هتتذا التتربنتتامتتج- متتن ختتالل تركيز 

الرتبية  كلية  م�ستقبل  على  ال�سوء 

التعليم  وزارة  قطاعات  مب�ساركة 

وعتتتدد متتن �تتستتركتتاء التتنتتجتتاح للكلية 

وليكون  اجلامعة  وختتارج  داختتل  من 

�سواء على  الكلية  ملبادرات  انطالقاً 

االأكادميية  الربامج  تطوير  �سعيد 

الفاعلة  امل�ساركة  اأو  ومتتواءمتتتتتهتتا، 

يف حتقيق متتبتتادرات وبتترامتتج روؤيتتة 

كلمته  نهاية  ويف   ،»2030 اململكة 

بال�سكر ملعايل مدير اجلامعة  تقدم 

على رعايته لهذا امللتقى.

وثائقي  فيلم  بعد ذلك مت عر�س 

نال  وم�سريتها  التترتبتتيتتة  كلية  عتتن 

ا�تتستتتتتحتت�تتستتان احلتت�تتستتورت تتتتال ذلتتك 

لتعليم  التعليم  وزارة  وكتتيتتل  كلمة 

التتبتتنتتني التتدكتتتتتور نتتيتتاف اجلتتابتتري، 

الرتبية  كليات  اأن  اإىل  اأ�سار  حيث 

اململكة  روؤيتتة  مع  تتفاعل  اأن  يجب 

عليه  تنطوي  وما  ال�سعودية  العربية 

اإعتتداد  ويف  التعليم  يف  جتديد  من 

املعلمني، وقد ن�ست الروؤية �سراحة 

ا�ستقطاب  �سيا�سة  »حت�سني  على 

املعلمني واإعدادهم«.

موؤ�سرات �سادقة

روؤية  »اأن  د.اجلتتابتتري:  واأ�ساف   

امل�ستمر  التقومي  على  توؤكد  اململكة 

لتتتتتتتالأداء بتتا�تتستتتتتعتتمتتال املتتتوؤ�تتتستتترات 

الفوائد  حتليل  وعتتلتتى  التت�تتستتادقتتة، 

والتتتتتوظتتيتتف التتكتتفء لتتلتتمتتوارد، واأن 

كلية  م�ستقبل 

يتمثل  التترتبتتيتتة 

حتتتتفتتتيتتتز  يف 

هيئة  اأعتت�تتستتاء 

التتتتتتتتتدريتتتت�تتتتس 

املهني  للتطوير 

امل�ستمر وجتدد 

براجمها ب�سكل 

وال  دوري، 

ترتدد يف اإعادة 

هيكلة اأق�سامها 

اأكتترب  لتحدث  االإداريتتتتة  ووحتتداتتتهتتا 

الب�سرية  تكامل ممكن بني مواردها 

الرتبية  كلية  متتهتتام  واأن  واملتتتاديتتتة، 

اإىل مهام  التدري�س  اأن تتعدى  يجب 

البحث، وتقدم الدليل العلمي الذي 

وت�سمم  التح�سني،  �سيا�سة  يقود 

النماذج التطبيقية التي تطور اجلهد 

اأدوات  بتتلتتورة  يف  وتتتبتتدع  التعليمي، 

هو  امل�ستقبل  واأن  الفاعلة  القيا�س 

ل�سيا�سة ال�سفافية واملحا�سبية، حيث 

معلم  اإعداد  برامج  تتطور  اأن  يجب 

لت�سبح متحررة من النمط التقليدي 

االأكتتادميتتيتتة،  التت�تتستتوؤون  تن�سيق  يف 

بالتكامل  ت�سمح  عالية  تدار مبرونة 

واملوارد  الب�سرية  املوارد  يف  الفاعل 

والطاقة  الزمنية  واملتتتتوارد  املتتاديتتة 

نواجت  حتقق  ي�سمن  مبا  واملكانية، 

التعلم بفاعلية عالية«.

 ا�ستثمار يف التعليم

اجلامعة  وكتتيتتل  األتتقتتى  ذلتتك  بعد 

الدكتور عبداهلل ال�سلمان كلمة نيابة 

عن معايل مدير اجلامعة، حيث بني 

من  كبري  باهتمام  التعليم حظي  اأن 

ال�سريفني  احلرمني  ختتادم  حكومة 

هذا  وانعك�س  االأمتتني،  عهده  وويل 

 ،2030 اململكة  روؤيتتة  يف  االهتمام 

على  الطموحة  الروؤية  اأكتتدت  حيث 

التعليم  يف  اال�تتستتتتتثتتمتتار  متتوا�تتستتلتتة 

لردم  بال�سعي  والتزمت  والتدريب، 

التعليم  خمتتترجتتتات  بتتتني  التتفتتجتتوة 

العمل،  �تتستتوق  ومتطلبات  التتعتتايل 

اأن  ال�سعودية  للجامعات  ميكن  وال 

حتقق تطلعات الروؤية واأهدافها دون 

تطوير جذري فيها.

جامعتنا يف ال�سدارة

امللك  جامعة  »قتتدر  اأن  واأ�تتستتاف 

واأن  التت�تتستتدارة  يف  تكون  اأن  �سعود 

اجلامعي  التعليم  يف  التطوير  تقود 

للجامعة  يكون  اأن  وناأمل  باململكة، 

ريتتتادي يف  دور 

املتت�تتستتاهتتمتتة يف 

حتتتقتتيتتق روؤيتتتتة 

 2030 اململكة 

متتتتتتتتتن ختتتتتتالل 

متتتبتتتادرة حتتتول 

اإىل  اجلتتامتتعتتة 

متتوؤ�تتستت�تتستتة غري 

ربتتتتحتتتتيتتتتة لتتهتتا 

 ، ليتها �ستقال ا

اختتتتتيتتار  واأن 

�ساحب  و�سانعها  التتروؤيتتة  مهند�س 

بن  حمتتمتتد  االأمتتتتري  املتتلتتكتتي  ال�سمو 

رئي�س  نتتائتتب  التتعتتهتتد  ويل  �تتستتلتتمتتان 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع جلامعة 

امللك �سعود اأن تكون اأول جامعة يف 

اململكة تطبق هذا التحول من خالل 

وكونها  كمبادرة  العتمادها  دعمه 

اأحتتتد اأكتتترب متتبتتادرات روؤيتتتة 2030 

جميًعا  يحملنا  التعليم  قتتطتتاع  يف 

تطلعات  لتحقيق  كبرية  م�سوؤولية 

القيادة من خالل ت�سافر جهود كافة 

من�سوبي اجلامعة«.

التحول  هتتذا  »يعترب  واأ�تتستتاف:   

تاريخ  التطوير يف  نقاط  اأهتتم  اأحتتد 

باإذن اهلل ملزيد  اجلامعة و�سيدفعها 

مع  عتتاملتتيتتاً  واملناف�سة  التميز  متتن 

العريق  اجلامعة  اإرث  على  احلفاظ 

خدمة  يف  االأ�تتستتا�تتستتيتتة  ومتتبتتادئتتهتتا 

طتتالبتتهتتا متتن ختتتالل تتتقتتدمي خدمة 

مميزة  واأبتتحتتاث  متقدمة  تعليمية 

وخدمة املجتمع مع م�ساهمة فاعلة 

يف االقتتتتت�تتستتاد التتوطتتنتتي متتن ختتالل 

عوائد  لها  يكون  معرفية  منتجات 

مالية ومعنوية«. 

التت�تتستتلتتمتتان  د.  رحتتتتتب  بتتتعتتتدهتتتا 

بتتاحلتت�تتستتور ومت عتتقتتد اجلتتلتت�تتستتات، 

رئي�سيتني  جل�ستني  يف  متثلت  حيث 

اجلل�سة  اجلامعة  وكيل  راأ�تتس  حيث 

وفق  التعليم  »اأدوار  بعنوان  االأوىل 

وكيلة  وحلت   ،»2030 اململكة  روؤية 

اجلامعة ل�سوؤون الطالبات الدكتورة 

يف  للجل�سة  مقرراً  العي�سى  اإينا�س 

ال�سطر الن�سائي.

اإدارة  عتتتتتتتام  متتتتديتتتتر  وقتتتتتتتتدم 

االإ�سرتاتيجية مبكتب حتقيق الروؤية 

االأملعي  علي  الدكتور  التعليم  بوزارة 

ورقة بعنوان دور التعليم يف حتقيق 

كلمة  تلتها   ،2030 اململكة  روؤيتتتة 

الروؤية  حتقيق  مكتب  على  امل�سرف 

باجلامعة الدكتور عبداملجيد البنيان 

جامعة  حتول  »مبادرة  بعنوان  ورقة 

امللك �سعود اإىل موؤ�س�سة غري ربحية 

لها ا�ستقالليتها«. 

لل�سوؤون  اجلامعة  وكتتيتتل  وراأ�تتتس 

التتدكتتتتتور  واالأكتتتادميتتتيتتتة  التعليمية 

الثانية والتي  النمي اجلل�سة  حممد 

كانت بعنوان »اأدوار كلية الرتبية وفق 

روؤية اململكة 2030«، وكانت عميدة 

الدكتورة  االإن�سانية  العلوم  اأق�سام 

يف  للجل�سة  متتقتترراً  العي�سى  غزيل 

الق�سم الن�سائي.

وقتتتتتتدم عتتمتتيتتد كتتلتتيتتة التترتبتتيتتة 

بعنوان  ورقتتة  ال�سايع  فهد  الدكتور 

لتتتتدور كلية  ا�تتستتتتت�تتستترافتتيتتة  »نتتظتترة 

اململكة  روؤيتتتتة  حتقيق  يف  التترتبتتيتتة 

عتتدداً  اجلل�سة  و�سهدت   ،»2030
التي  احل�سور  من  املقرتحات  من 

نحو  االإيجابي  التفاعل  حجم  بينت 

اأن حتقق  يوؤمل  التي  املتتبتتادرة  هتتذه 

اأهدافها .

�سهد  التتلتتقتتاء  اأن  بتتالتتذكتتر  جتتديتتر 

الرجال  ق�سمي  من  كبرياً  ح�سوراً 

قاعات  فتح  اإىل  اأدى  والن�ساء، مما 

بث اإ�سافية مل�ساهدة اللقاء، كما مت 

نقله مبا�سرة على ح�ساب الكلية يف 

وحظي  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 

بع�س  قتتبتتل  متتن  اإعتتالمتتيتتة  بتغطية 

القنوات االإعالمية.
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برعاية معايل مدير اجلامعة

ح�سل عليها كر�سي اأبحاث املواد املتقدمة

ورشة الشراكة بين الجامعة 
وقطاع الصناعة واألعمال..غدًا

»التطوير والجودة« تنظم ورشة 
لمجلس التقييم بالجامعة

د. السلمان:
قدر جامعتنا أن 

تتصدر التطوير في 
التعليم الجامعي

ة اختراع خلية قياس ضوئية  براء
نانوية لكروماتوغرافيا النانو

ع�سريي،  يو�سف  الدكتور  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل  برعاية 

عمادة  تنظم  الق�سومي  �سالح  الدكتور  واجلودة  التطوير  عميد  واإ�سراف 

املقومني  جمل�س  الأع�ساء  التن�سيطية  العمل  ور�سة  واجلتتتودة  التطوير 

املوافق  1439/5/29هت  اخلمي�س  يوم  وذلك   ،KSU-BOA باجلامعة 

2018/2/15م، ال�ساعة 9 �سباًحا اإىل 3 م�ساًء. 
تعد  باجلامعة  للمقومني  التن�سيطية  الور�سة  اأن  الق�سومي  د.  واأو�سح 

خطوة هامة يف م�سرية تطبيق م�سرية جامعة امللك �سعود الإدارة اجلودة 

للتخطيط  اجلامعة  وكالة  حر�س  من  انطالقاً  وتتتاأتتتي   ،KSU-QMS
خالل  من  باجلامعة  االأكادميية  الربامج  جتتودة  �سمان  على  والتطوير 

تن�سيط دور املقومني، واإثراء خرباتهم مبا ي�سمن تقدمي دعم فعال لكافة 

كليات اجلامعة وبراجمها االأكادميية.

وذكر الدكتور الق�سومي اأن الور�سة تت�سمن تعريف املقومني بالربامج 

االأكادميية اجلاري العمل على تاأهيليها لالعتماد االأكادميي،  اإ�سافة اإىل  

االطالع على التعديالت التي اأدخلتها هيئة تقومي التعليم على مناذجها 

عملية  وتنظيم  واآلية  التقييم،  عملية  واأخالقيات  بها،  االلتزام  واأهمية 

التقييم والتدقيق الداخلي، وتكرمي امل�ساركني.

وذكر وكيل عمادة التطوير واجلودة ل�سوؤون 

اجلودة الدكتور عبداهلل احليدري اأن الور�سة 

 16 ميثلون  مقوماً   50 من  اأكرث  ت�ستهدف 

لزيادة  وتهدف  باجلامعة،  ومعهداً  كلية 

املقومني  وقتتتتدرات  بتتكتتفتتاءة  االرتتتتقتتتاء 

العمليات  على  والتاأكيد  باجلامعة، 

التي  الرفيعة  واالأختتالقتتيتتة  املهنية 

يتميزون بها.

استشراف »مستقبل التربية« وفق رؤية 2030
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5 جامعات سعودية عالمية بحلول 2030

د.الداغري: اللقاء يناقش التعاون البحثي بين الجامعات السعوديةجامعة الملك سعود منصة للحراك العلمي الطموح

رعى لقاء عمداء العلوم باململكة..  د. العمر:

كتبت: هوازن كتبي

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

الأحد  ُعقد  العمر،  ب��دران  الدكتور 

كليات  ووكالء  العمداء  لقاء  املا�ضي 

العلوم باجلامعات ال�ضعودية.

ب�ضطر  العلوم  بكلية  اللقاء  اأقيم   

الطالب ونقل بث مبا�ضر بكلية العلوم 

تاله  للطالبات،  اجلامعية  باملدينة 

بح�ضور  امل�ضاحب  املعر�ض  افتتاح 

من  العلوم  ووكيالت  ووك��الء  عمداء 

كافة اجلامعات ال�ضعودية وبت�ضريف 

الطالبات  ل�����ض��وؤون  اجلامعة  وكيلة 

الدكتورة اإينا�ض العي�ضى بكلية العلوم 

للطالبات، واملقام  باملدينة اجلامعية 

ملدة خم�ضة اأيام.

ياأتي تنظيم اللقاء يف اإطار م�ضعى 

وامل�ضاركة  للم�ضاهمة  العلوم  كلية 

برامج  يف  فاعلة  اإيجابية  ب�ضورة 

التحول الوطني 2020م كاأحد برامج 

وا�ضت�ضعاراً  2030م،  اململكة  روؤي��ة 

لبناء  ال��وط��ن  جامعة  دور  لأه��م��ي��ة 

ج�ضور التوا�ضل بينها وبني اجلامعات 

�ضعود  امللك  جامعة  لتكون  الأخ��رى 

من�ضة للحراك العلمي الطموح الذي 

والتطوير  الت�ضاور  �ضاأنه حتقيق  من 

ورفع م�ضتوى الأداء من خالل تبادل 

لتعزيز  امل�ضرتكة  والتجارب  الأفكار 

مفهوم املنظومة التعليمية الأكادميية 

بتالوة  امللتقى  ب��داأ  اجلامعات.  بني 

اآيات من الذكر احلكيم، تالها كلمة 

نا�ضر  الدكتور  العلوم  كلية  عميد 

انعقاد  »ياأتي  ق��ال:  حيث  ال��داغ��ري 

هذا اللقاء ملناق�ضة عدة مو�ضوعات، 

يف  العلوم  كليات  م�ضاهمة  اأهمها 

حتقيق روؤية اململكة 2030م، وكذلك 

وال��رام��ج  ال��ن��وع��ي��ة  التخ�ض�ضات 

�ضوق  تهم  التي  البينية  الدرا�ضية 

العمل، بالإ�ضافة اإىل التعاون البحثي 

والع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي وال��ت��ط��وي��ر 

باأحدث  الكليات  وتزويد  واجل���ودة، 

والتقنيات  العلمية  امل�����ض��ت��ج��دات 

احلديثة والتميز يف املهنة يتطلب نقل 

املعرفة ملن حولها لتكون كفيلة لبناء 

ر�ضالة املجتمع والرتقاء به«.

تالها كلمة معايل مدير اجلامعة 

الدكتور بدران العمر التي عر فيها 

عن �ضعادته وترحيبه وا�ضتطرد قائاًل: 

�ضاملة جلميع  ال��روؤي��ة  »اإن اأه����داف 

القطاعات وخمتلف مناحي احلياة، 

�ضيما  ل  التعليم  قطاع  بينها  وم��ن 

تطويره  يعد  حيث  ال��ع��ايل،  التعليم 

للمجتمع  خ��دم��ة  وبحثًيا  تعليمًيا 

واهتمت الروؤية باأن ي�ضبح هناك ما 

ل يقل عن خم�ض جامعات �ضعودية 

العاملية  اجل��ام��ع��ات  اأف�����ض��ل  �ضمن 

بحلول عام 2030«. ويف نهاية اللقاء 

الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  ك��ّرم 

العلوم  كليات  عمداء  العمر  ب��دران 

بت�ضليمهم  اللقاء  ورع���اة  ال�ضابقني 

املنا�ضبة.  ب��ه��ذه  ت��ذك��اري��ة  دروع�����اً 

املدلج  الدكتورة عبري  رحبت  بعدها 

باملدينة اجلامعية  العلوم  كلية  وكيلة 

وكيلة  باحلا�ضرات ودعت  للطالبات 

الدكتورة  الطالبات  ل�ضوؤون  اجلامعة 

اإينا�ض العي�ضى لتكرمي وكيالت كليات 

الدروع  لت�ضليمهن  ال�ضابقات  العلوم 

لفتتاح  وا�ضطحابهن  ال��ت��ذك��اري��ة 

املعر�ض امل�ضاحب للقاء.

���ض��اح��ب الج���ت���م���اع ع����دد من 

يومني  على  مق�ضمة  العمل،  ور���ض 

وا�ضتعرا�ض  العلمي  املحتوى  لإث��راء 

بالإ�ضافة  الكلية،  مب�ضرح  املنجزات 

احتفال  مبنا�ضبة  معر�ض  لإق��ام��ة 

الكلية مبرور 60 عاماً على اإن�ضائها، 

يف  العلوم  ا�ضتك�ضاف  معر�ض  وه��و 

ب��ه��و اجل��ام��ع��ة ب�����ض��ط��ري ال��ط��الب 

جناح  املعر�ض  ويت�ضمن  والطالبات 

وجناح  الب�ضرية  واحل�ضارة  ال��ذرات 

ول  ال��وراث��ي��ة  والهند�ضة  اجل��ي��ن��ات 

تغيب الريا�ضيات والإح�ضاء عن هذا 

املعر�ض بجناحي �ضحر الأرقام ورجال 

اأنه من  بالذكر  للعلم. جدير  عا�ضوا 

�ضمن املعر�ض امل�ضاحب توجد بع�ض 

جهات التوظيف للطالب اخلريجني 

اللقاء  يعد  حيث  تخرجهم،  واملتوقع 

فر�ضة كبرية ومميزة لتبادل اخلرات 

لتطوير  الناجحة  ال��ت��ج��ارب  ون��ق��ل 

وحتقيق ال�ضبل الكفيلة ب�ضمان جودة 

العلوم  كليات  واملخرجات بني  الأداء 

يف اجلامعات ال�ضعودية.

د.النمي يستقبل منسوبي برنامج التعليم العالي الصم
لل�ضوؤون  اجلامعة  وكيل  ا�ضتقبل 

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

م��وؤخ��راً  مكتبه  يف  ال��ن��م��ي  حم��م��د 

العايل  التعليم  برنامج  م��ن  وف���داً 

و�ضعاف  ال�ضم  والطالبات  للطالب 

ال�ضمع يرتاأ�ضهم امل�ضرف العام على 

الزهراين  علي  الدكتور  الرنامج 

ونائب امل�ضرف العام على الرنامج 

وامل�ضت�ضار  ال�ضامل  ماجد  الدكتور 

لدى الرنامج الدكتور طارق الري�ض.

ال��ت��ع��ري��ف  ال���ل���ق���اء  مت خ�����الل 

لهذه  املقدمة  واخلدمات  بالرنامج 

مت  كما  الطالب،  من  الغالية  الفئة 

املزمع  التطويرية  الأف��ك��ار  عر�ض 

طرحها خالل الفرتة القادمة.

ال��ل��ق��اء ق����ام وك��ي��ل  ن��ه��اي��ة  ويف 

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

طارق  الدكتور  بتكرمي  والأكادميية 

تاأ�ضي�ض  يف  ج��ه��وده  ل��ق��اء  ال��ري�����ض 

هذا الرنامج واإ�ضرافه عليه خالل 

الفرتة ال�ضابقة.
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صندوق الطالب يطلق مركز مهارة وتطوير

»الجامعة« تستكمل مؤشرات المرحلة الخامسة في »آفاق«

التعليمية  ل��ل�����ش���ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  د���ش��ن 

وم�شاعد  النمي،  حممد  الدكت�ر  والأكادميية 

وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل�����ش���ؤون اخل��ط��ط ال��دك��ت���ر 

لكلية  زيارتهما  خ��ال  العنقري  عبدالرحمن 

الكلية  احتفائية  �شعار  والتخطيط  العمارة 

الن�شاأة  على  ع��ام��اً  خم�شني  م���رور  مبنا�شبة 

البناء  وعل�م  العمارة  ق�شم  بتاأ�شي�س  واملتمثلة 

العمارة  كلية  لإن�شاء  اأوىل  كن�اة  1387ه�  عام 

والتخطيط، لتك�ن بذلك اأول م�ؤ�ش�شة اأكادميية 

لتعليم العمارة يف �شبه اجلزيرة العربية.

وح��دة  رئي�س  اجلامعة  لر�شالة  ذل��ك  ذك��ر 

الأ�شتاذ  بالكلية  والإع���ام  العامة  العاقات 

ماجد الربيع.

عمادة  على  العام  امل�شرف  د�شن 

ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����ش��اء  ����ش����ؤون 

�شامل  الدكت�ر  باجلامعة  وامل�ظفني 

الرجيعي بح�ش�ر املدير العام على 

بامل�ؤ�ش�شة  ال�طني  العن�ان  اإدارة 

املهند�س  ال�شع�دي  للربيد  العامة 

ع��ل��ي ال��ب��خ��ي��ت م�����ؤخ����راً م���ب���ادرة 

والذي  ال�طني  بالعن�ان  الت�شجيل 

العن�ان  م��ن  الن��ت��ق��ال  اإىل  ي��ه��دف 

من  املعياري  العن�ان  اإىل  ال��شفي 

املباين،  وعن�نة  لرتقيم  اآلية  خال 

وذلك مبقر وحدة خدمات من�ش�بي 

اجلامعة يف البه� الرئي�س.

اإدارة  ال��ع��ام ع��ل��ى  امل��دي��ر  مف�شًا ق���ّدم  ���ش��رح��اً  ال���ط��ن��ي  ال��ع��ن���ان 

ال��ع��ن���ان  يف  الت�شجيل  اآل��ي��ة  ع��ن 

ال�طني واخلدمات املقدمة واأهمية 

الت�شجيل يف العن�ان ال�طني للفرد 

وللمجتمع؛ م�شيداً مببادرة اجلامعة 

التعاون ودعم  ممثلة بالعمادة على 

من�ش�بي  خل��دم��ة  احل��م��ل��ة  ه���ذه 

اجلامعة، وامل�شاركة لتحقيق الهدف 

املطل�ب وال��ش�ل اإىل اأكرب �شريحة 

واملقيمني  امل���اط��ن��ني  م��ن  ممكنة 

وتقدمي الدعم الازم لهم.

العام  امل�شرف  ثمن  جانبه  م��ن 

هيئة  اأع�شاء  ���ش���ؤون  عمادة  على 

�شامل  الدكت�ر  وامل�ظفني  التدري�س 

العامة  امل�ؤ�ش�شة  جه�د  الرجيعي 

هذه  خ��ال  م��ن  ال�شع�دي  للربيد 

املبادرة؛ م�ؤكداً حر�س اجلامعة على 

ج�ش�ر  ومد  التعاون  اأوا�شر  تعزيز 

الت�ا�شل بني القطاعات احلك�مية؛ 

م�شرياً اإىل اأنه من ال�شروري حتقيق 

العن�ان  يف  الت�شجيل  حملة  ه��دف 

واملقيمني  امل�اطنني  ال�طني جلميع 

فيما  التعاون  هذا  ا�شتمرار  وعلى 

يخدم امل�شلحة العامة.

عاقات  اإدارة  مدير  اأو�شح  كما 

امل�ظفني باجلامعة الأ�شتاذ اإبراهيم 

ت���ف��ري اخل��دم��ات  اأن  ب��ن ج��ار اهلل 

تعترب  اجلامعة  ملن�ش�بي  الن�عية 

ال���ه���دف الأب�����رز ل����ح���دة خ��دم��ات 

م��ن�����ش���ب��ي اجل��ام��ع��ة م���ن اأع�����ش��اء 

معرباً  وامل�ظفني،  التدري�س  هيئة 

الربيد  لإدارة  وامتنانه  �شكره  عن 

يف  امل�شاركة  دع�ة  لتلبية  ال�شع�دي 

املهمة  احلملة وت�فري هذه اخلدمة 

للجامعة ومن�ش�بيها.

جدير بالذكر اأنه ميكن ال�شتفادة 

يف  والت�شجيل  اخل��دم��ة  ه���ذه  م��ن 

من�ش�بي  جلميع  ال�طني  العن�ان 

اجل��ام��ع��ة خ����ال اأي�����ام »الث���ن���ني، 

الثاثاء، والأربعاء« ابتداًء من تاريخ 

5/12 1439ه�  وملدة 3 اأ�شابيع.
مدير  م��ن  ك��ل  ال��ت��د���ش��ني  ح�شر 

الأ�شتاذ  امل�ظفني  ع��اق��ات  اإدارة 

اإدارة  مدير  اهلل،  جار  بن  اإبراهيم 

العريني،  اأحمد  الأ�شتاذ  الت�ظيف 

الأ�شتاذ  الرواتب  اإدارة  مدير  نائب 

اإدارة  مدير  نائب  العنزي،  ح�شان 

���ش���ؤون امل���ظ��ف��ني الأ���ش��ت��اذ حممد 

ال�شارقي، نائب مدير اإدارة عاقات 

نائب  الف�د،  الأ�شتاذ علي  امل�ظفني 

الإلكرتونية  اخلدمات  اإدارة  مدير 

عن  ونيابة  احلربي،  يا�شر  الأ�شتاذ 

هيئة  اأع�����ش��اء  ���ش���ؤون  اإدارة  مدير 

اأحمد  الأ���ش��ت��اذ  ح�شر  ال��ت��دري�����س 

املحي�شن رئي�س وحدة ال�شتحقاقات 

املعنية  الإدارات  وح��دات  وروؤ���ش��اء 

بالعمادة.  

تدريبياً  م��رك��ًزا  باجلامعة  الطاب  �شندوق  اأطلق 

ويهدف   ،»CSD وتط�ير  »مهارة  ا�شم  يحمل  للرجال 

من  للم�شتفيدين  اجل����دة  عالية  دورات  تقدمي  اإىل 

خارج اجلامعة وخا�شة ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات والأفراد 

دورات  يقدم  حيث  مهاراتهم.  تط�ير  ع��ن  الباحثني 

مركز  ب��اإ���ش��راف  ذات  وتط�ير  وتقنية  مالية  وب��رام��ج 

احلا�شب وتنمية املهارات باجلامعة، وجميع ال�شهادات 

واملهني،  التقني  للتدريب  العامة  امل�ؤ�ش�شة  من  معتمدة 

كما ت�جد اعتمادات دولية للدورات املتخ�ش�شة.

وي���ق���دم ه���ذه ال������دورات جم��م���ع��ة م���ن امل��درب��ني 

حيث  امل�شت�يات،  اأعلى  على  امل�ؤهلني  املتخ�ش�شني 

قام �شندوق الطاب باإعداد مقر للمركز مهياأ ويقدم 

خ�ش�مات للم�ؤ�ش�شات وال�شركات واملجم�عات.

twitter.com/KSUCSD_G :ح�شاب ت�يرت

وللت�شجيل بالدورات:

http://www.v.ht/ksucsd

ا�شتمراراً يف م�شاهمة اجلامعة الفاعلة يف تنفيذ 

العربية  باململكة  اجلامعي  للتعليم  امل�شتقبلية  اخلطة 

ال�شع�دية » AAFAQ2029«، قامت وكالة اجلامعة 

للتخطيط والتط�ير ممثلة يف عمادة التط�ير واجل�دة 

اأداء اإجنازات اجلامعة يف  بتحديث بيانات م�ؤ�شرات 

باملرحلة  »اآفاق«  اجلامعي  للتعليم  امل�شتقبلية  اخلطة 

اخلام�شة.

جاء ذلك ا�شتكمالً لا�شتبيانات التي مت تعميمها 

على جميع من�ش�بي اجلامعة »الإدارة العليا- اأع�شاء 

تهتم  والتي  امل�ظفني«،  الطلبة-  التدري�س-  هيئة 

لهم  املقدمة  الر�شا عن اخلدمات  م�شت�يات  بقيا�س 

بهدف العمل على حت�شينها وجت�يدها؛ حيث قامت 

الازمة  البيانات  بجمع  واجل����دة  التط�ير  عمادة 

لقيا�س م�ؤ�شرات اأداء اجلامعة يف تنفيذ خطة اآفاق، 

الب�شرية-  امل����ارد  »الطلبة-  بيانات  تناولت  والتي 

التقنية«  الأكادميية-  الربامج  والبتكارات-  البح�ث 

واإدخالها على النظام الإلكرتوين مب�قع وزارة التعليم 

اإجن��ازات  وجمع  بح�شر  العمادة  قامت  كما  »من��ا«، 

الربامج التنفيذية التي ت�شارك اجلامعة  يف تنفيذها 

بخطة »اآفاق« وعددها 14 برناجماً تنفيذياً.

»خمسة عقود من التعليم والبناء« بالعمارة والتخطيط

تدشين مبادرة التسجيل بالعنوان الوطني

د�شنها وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

بح�ش�ر د. الرجيعي واملهند�س البخيت..

اأ�شدر عميد كلية الآداب الدكت�ر نايف بن ثنيان 

بتعيني ع�ش� هيئة التدري�س بق�شم  اآل �شع�د قراراً 

الإعام الدكت�ر نايف بن خلف الثقيل رئي�شاً ل�حدة 

الأن�شطة الطابية بالكلية.

د. الثقيل

»الصيدلة اإلكلينيكية« تحتفل 
بتخريج طالب وطالبات الماجستير

من  وطالبة  طالباً  ع�شر  ت�شعة  بتخرج  م�ؤخراً  ال�شيدلة  كلية  احتفت 

املتميزة من  الإكلينيكية. وي�شتمر الربنامج مبخرجاته  ال�شيدلة  ماج�شتري 

حيث  والأكادميية،  ال�شحية  النه�شة  م�شرية  لدعم  الإكلينيكيني  ال�شيادلة 

يف  التط�رات  مل�اكبة  عام  بعد  عاًما  م�شتمر  وتط�ر  بالغ  باهتمام  يحظى 

كلمة  ذلك  تا  الكرمي،  اهلل  كتاب  من  بتاوة  الي�م  بداأ  املهنية.  املمار�شة 

األقاها وكيل اجلامعة للتخطيط والتط�ير الدكت�ر ي��شف ع�شريي، رحب 

حيث  زاه��ًرا،  م�شتقبًا  لهم  ومتنى  املاج�شتري،  وخريجات  بخريجي  فيها 

ي�شارك�ن يف تعزيز وجناح دور ال�شيادلة الإكلينيكيني.

مهنئاً  كلمته  يف  ال�شم�شان  اأو���س  د.  ال�شيدلة  كلية  عميد  ق��ال  فيما 

اخلريجني واخلريجات على متيزهم قال فيها: »ن�شعد بتخريج هذه الك�كبة 

امللك  واإنتماوؤكم جلامعة  ال�شيدلة،  كلية  املخرجات يف  اأهم  من  تعد  التي 

�شع�د ما ه� اإل بداية طريق حافل يف م�شريتكم املهنية واأمتنى اأن ي�شتمر 

هذا النتماء والت�ا�شل مع الكلية«.

كما عرب كل من رئي�س ق�شم ال�شيدلة الإكلنيكية د. عبدالعزيز احل�شان 

بخريجي  �شعادتهما وفخرهما  القحطاين عن  �شعيد  د.  الربنامج  ومن�شق 

وخريجات هذا الربنامج ومتنيا لهم املزيد من النجاحات.

بعد ذلك األقت اإميان حممد �شروق كلمة اخلريجني بالنيابة عن الطاب 

بدرجة  تت�يجهم  على  واخل��ري��ج��ات  اخلريجني  فيها  ه��ن��اأت  والطالبات 

روؤية  لت�افق  الأ�شعدة  خمتلف  على  اإجن��ازات  من  حقق�ه  وما  املاج�شتري 

2030 يف ريادة اململكة وجعلها اأمن�ذًجا عاملًيا، كما ت�جهت بال�شكر نيابة 
عن الطاب لذويهم و لإدارة الكلية واأع�شاء وع�ش�ات هيئة التدري�س يف 

ق�شم ال�شيدلة الإكلينيكية على ما قدم�ه لهم من دعم  وت�شجيع ل متناهي.
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تدشين مسار »التلمذة المساند« 

اإمي����ان����اً م���ن وك���ال���ة اجل��ام��ع��ة 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ش���ؤون 

لربنامج  امل�شتمر  التط�ير  باأهمية 

وبل�رة  وامل�ه�بني  املتف�قني  الطلبة 

ج�انبه �شعياً لإعداد طلبة اجلامعة 

امل��ت��ف���ق��ني وامل����ه����ب���ني ل��ي��ك���ن���ا 

العلمية  والقيادات  للكفاءات  ن���اة 

وجمالت امل�هبة املتعددة واملتميزة 

واملجتمع  اجل��ام��ع��ة  م�شت�ى  على 

وب��ال��ت���اف��ق م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات روؤي���ة 

خطة  ومنطلقات   2030 اململكة 

د�شن    ،2020 ال���ط��ن��ي  ال��ت��ح���ل 

التعليمية  لل�ش�ؤون  اجلامعة  وكيل 

النمي  حممد  الدكت�ر  والأكادميية 

يف  امل�شاند  التلمذة  م�شار  م�ؤخراً 

برنامج الطلبة املتف�قني وامل�ه�بني 

اجلامعة  وك��ي��ل  م�شاعد  بح�ش�ر 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ش���ؤون 

الدكت�ر  الدرا�شية  اخلطط  ل�ش�ؤون 

ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ن��ق��ري وع��م��ي��د 

با�شل  الدكت�ر  والت�شجيل  القب�ل 

ال�شدحان، ومدير الربنامج الدكت�ر 

ومن�شقي  ومن�ش�بي  الدلبحي،  علي 

ال���ربن���ام���ج م���ن خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات 

اجلامعة.

وخ����ال ال��ت��د���ش��ني، ق���ام وك��ي��ل 

اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش����ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

الطلبة  اأ�شماء  باإعان  والأكادميية 

مرحلة  يف  الكمي  للبعد  املر�شحني 

والبالغ  للربنامج  ال��ع��ام  الإع����داد 

عددهم »457« طالباً وطالبة، كما 

الطالب  الأول  الربنامج  كّرم خريج 

اأن  ا�شتطاع  ال��ذي  ال�شبيعي  تركي 

كلية  م��ن  تخرجه  متطلبات  ينهي 

�شن�ات مع مرتبة  الآداب يف ثاث 

ال�شرف. 

يف  ال���ن���م���ي  د.  ج����ل���ة  وب���ع���د 

على  مطلعاً  الربنامج  مقر  اأروق��ة 

املخ�ش�شة  واخلدمات  التجهيزات 

املتف�قني  اجلامعة  طلبة  لرعاية 

وامل���ه���ب��ني واآل���ي���ات ال��ع��م��ل ذات 

ال��ع��اق��ة، ق���ام ط��ال��ب ال��ربن��ام��ج 

باإهدائه  امل�ه�ب في�شل بن معيقل 

جمم�عة من م�ؤلفاته الأدبية تعبرياً 

عن دعم الربنامج مل�شريته يف تنمية 

م�هبته الأدبية.  

ال���ربن���ام���ج  ت����ج���ه  اإط������ار  ويف 

ن��ح��� اإع����داد ال��ربن��ام��ج الإث��رائ��ي 

مرحلة  يف  لطلبته  التخ�ش�شي 

وكيل  ق��ام  التخ�ش�شي،  الإع����داد 

اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش����ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

ور�شة  وح�ش�ر  برعاية  والأكادميية 

الغر�ض  ل��ه��ذا  املخ�ش�شة  العمل 

يف  ال��ربن��ام��ج  ملن�شقي  وامل���ج��ه��ة 

جميع كليات اجلامعة. 

النمي  د.  بكلمة  ال�ر�شة  ب��داأت 

اإدارة  حر�ض  على  فيها  اأك��د  التي 

اجلامعة على رعاية فئتني غاليتني 

للرثوة  الأ���ش��ا���ض  العماد  ي�شكان 

الطلبة  وهما  احلقيقية،  ال�طنية 

كما  امل�ه�ب�ن،  والطلبة  املتف�ق�ن 

ال��ت��ي حققها  ب���الإجن���ازات  اأ���ش��اد 

برنامج الطلبة املتف�قني وامل�ه�بني 

هاتني  رع��اي��ة  يف  تاأ�شي�شيه  منذ 

الدور  اأهمية  اإىل  واأ�شار  الفئتني، 

الربنامج  ينهجه  ال��ذي  التكاملي 

الأكادميية  والأق�شام  الكليات  مع 

والعمادات وال�حدات ذات العاقة 

اجلامعة  وك��ي��ل  �شكر  كما  بعمله، 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ش���ؤون 

لل�ر�شة  احل�ش�ر  املن�شقني  جه�د 

حتقيق  �شعيد  على  الهام  ودوره��م 

الربنامج ومنطلقاته، حيث  اأهداف 

املن�شقني  ه�ؤلء  اختياَر  اأن  اإىل  ن�ه 

الربنامج  اإدارة هذا  اإىل  لان�شمام 

وال�����دور ال���ذي���ن ي��ق���م���ن ب���ه، ما 

من  ب��ه  يحظ�ن  مل��ا  م�ؤ�شر  اإل  ه��� 

متميزة.  وبحثية  اأكادميية  �شمعة 

بجهدهم  بالإ�شادة  كلمته  واختتم 

مرامي  لتحقيق  ال��دووؤب  و�شعيهم 

ومنطلقاته  واأهدافه  الربنامج  هذا 

وتطلعاته. 

وخال ور�شة العمل قامت اإدارة 

مل�شارات  عر�ض  بتقدمي  الربنامج 

املن�شقني  واإطاع  الثاثة  الربنامج 

احل�����ش���ر ع��ل��ى اأب����رز ال��ت��ط���رات 

وال���ت���ع���دي���ات احل���ا����ش���ل���ة ع��ل��ى 

من  ال���ش��ت��ف��ادة  وكيفية  ال��ربن��ام��ج 

تعزيز اجل�انب  برامج اجلامعة يف 

ذات العاقة.

كما قامت اإدارة الربنامج بتقدمي 

ع��ر���ض م��ف�����ش��ل ل��ك��ي��ف��ي��ة اإع����داد 

التخ�ش�شي  الإث���رائ���ي  ال��ربن��ام��ج 

والعملية  العلمية  لاأ�ش�ض  وف��ق��اً 

الق�مية ومبا يحقق الفائدة املرج�ة 

منه للمح�ر الأ�شا�ض للربنامج وه� 

الطالب/ة املتف�ق/ة.

اأكد الدكت�ر علي الدلبحي   كما 

ودور  اأهمية  على  الربنامج  مدير 

يف  التخ�ش�شي  الإثرائي  الربنامج 

الربنامج يف احل�ش�ل  متكني طلبة 

متقدمة  م��ع��رف��ي��ة  خ����ربات  ع��ل��ى 

وذلك  التف�ق،  ركائز  لديهم  تدعم 

اإىل  ت�شتند  ن�عية،  منهجية  �شمن 

جمم�عة من الأن�شطة التخ�ش�شية 

الهادفة.

ال�شتماع  مت  ال�ر�شة  نهاية  ويف 

وا�شتف�شارات  اأ�شئلة  عن  والإجابة 

امل��ن�����ش��ق��ني احل�������ش����ر ودع���ت��ه��م 

لإخ��راج  اجل��ه���د  اأق�شى  ب��ذل  اإىل 

التخ�ش�شي  الإث���رائ���ي  ال��ربن��ام��ج 

بال�شكل الذي ين�شجم مع التطلعات 

الإث���رائ���ي���ة امل��ن�����ش���دة ل��ل��ربن��ام��ج 

وطلبته.

اإعالن اأ�شماء الطلبة املر�شحني لربنامج املتفوقني واملوهوبني

مركز الدرسات الجنائية بالحقوق يدشن برامجه بورشة
كتب: عادل العتيبي 

اجلنائية  الدر�شات  مركز  د�شن 

ال�شيا�شية  والعل�م  احلق�ق  بكلية 

ب���راجم���ه ل���ه���ذا ال��ف�����ش��ل ب���ر���ش��ة 

بكلية  م��ق��ره  يف  م���ؤخ��راً  افتتاحية 

بداأت  ال�شيا�شية.  والعل�م  احلق�ق 

املركز   مدير  قدمه  بعر�ض  ال�ر�شة 

الل�يحق  معا  ب��ن  م��ع��اذ  ال��دك��ت���ر 

مت  وما  امل�شتقبلية  اخلطة  فيه  بني 

اإجنازه من منا�شط وبرامج.

تا ذلك عر�ض عن طبيعة عاقة 

املركز باجلهات احلك�مية واخلا�شة 

يف  امل��رك��ز  خ��دم��ات  م��ن  امل�شتفيدة 

وال�شت�شارية  البحثية  ال�����ش���ؤون 

والتدريبية. 

ثم قدمت الدكت�رة �شحر الهبدان 

ع�ش� املركز وامل�شرف على ال�ش�ؤون 

مل��ذك��رة  م��ق��رح��ة  �شيغة  البحثية 

بني  العاقة  حتكم  ال��ت��ي  التفاهم 

مركز الدرا�شات اجلنائية واجلهات 

امل�شتفيدة من خدماته.   

كلية  ع��م��ي��د  تف�شل  ذل���ك  ب��ع��د 

ورئي�ض  ال�شيا�شية  والعل�م  احلق�ق 

مفلح  الدكت�ر  املركز  اإدارة  جمل�ض 

امل��رك��ز  خ��ط��ة  بنقا�ض  ال��ق��ح��ط��اين 

لتنفيذ  املتبعة  والآليات  العام  لهذا 

اخلطة. 

نية  الل�يحق  الدكت�ر  واأو���ش��ح   

ت�قيع  اجلنائية  ال��درا���ش��ات  مركز 

مذكرات تفاهم مع عدد من اجلهات 

امل�شتفيدة من خدمات املركز خال 

الأ���ش��ه��ر ال��ق��ادم��ة وف���ق الأن��ظ��م��ة 

والل�ائح.

»السكرتارية الطبية ومتطلبات 
العمل« لطالبات الدراسات التطبيقية

نظم ق�شم العل�م ال�شحية الق�شم الن�شائي بكلية الدرا�شات التطبيقية 

ومتطلبات  الطبية  »ال�شكرتارية  بعن�ان  عمل  ور�شة  املجتمع  وخدمة 

 ،»The Medical Secretary & Job Requirements  العمل

وذلك على م�شرح مبنى ال�شنة الأوىل امل�شركة ي�م اخلمي�ض امل�افق 

١٤٣٩/٥/١٥ه�.

بداأت ال�ر�شة بكلمة ل�كيلة الق�شم الدكت�رة ج�اهر احلجي بتعريف 

واملن�شاآت  املرافق  يف  واإ�شهاماته  ن�شاأته  الطبية  ال�شكرتارية  دبل�م 

ال�شحية  العل�م  ق�شم  رئي�ض  املعاري  خالد  الدكت�ر  وقدم  ال�شحية، 

ور�شة العمل، حيث حتدث فيها عن متطلبات �ش�ق العمل واخل�شائ�ض 

ت�ؤدي ما  املهنة وكيف  الطبية واأخاقيات  ال�شكرتارية  املهنية مل�ظفة 

يطلب منها على اأكمل وجه خال التدريب امليداين يف امل�شت�شفى، كما 

تناول بع�ض ال�شع�بات التى قد ت�اجه الطالبه اأثناء الدرا�شة وكيفية 

التغلب عليها واجلهد املطل�ب منها  لبذله لت�شل اإىل اأعلى امل�شت�يات، 

وتط�ر  التي حتقق من�  واملهنية  التعليمية  الفر�ض  للطالبات  وعر�ض 

املهارات لدى الطالبة.

لقاء للطالب الجدد 
بالبرنامج االنتقالي

النتقايل  الربنامج  اإدارة  اأقامت 

اجلدد  للطاب  تعريفية  حما�شرة 

الثاين  الدرا�شي  للف�شل  وامل�شجلني 

39-1438ه�.  اجلامعي  العام  من 

الرئي�شي  امل��درج  يف  عقدت  والتي 

افتتح  الربنامج يف علي�شة.   مببنى 

الكرمي،  ال��ق��راآن  م��ن  ب��اآي��ات  اللقاء 

تبعها عر�ض فيدي� عن جامعة امللك 

اإنف�جرافيك  عر�ض  وكذلك  �شع�د، 

ثم  امل�����ش��رك��ة،  الأوىل  ال�شنة  ع��ن 

امل�شركة  الأوىل  ال�شنة  كلمة عميد 

الدكت�ر نامي اجلهني على الطاب، 

على  امل�����ش��رف  عنه  نيابة  األ��ق��اه��ا 

اأمين  الدكت�ر  النتقايل  الربنامج 

مبارك والذي وتناول بع�ض اجل�انب 

املهمة التي تتعلق باخلدمات املقدمة 

للطالب من قبل العمادة.
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»المجتمع« تقيم حفل استقبال ألعضاء هيئة التدريس الجدد

»السياحة« تجتمع مع وفد التراث الوطني 

جوالة الجامعة تنظم رحلة »تعايش 2« إلى حائل

األمن والسالمة الجامعي تنظم دورة لمنسوبي شركة »صلة«

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

الكلية  وك���اء  وم�����ش��ارك��ة  وح�����ش��ور 

اأق��ام��ت الكلية  وروؤ���ش��اء الأق�����ش��ام؛ 

والرتحيب  ال�شتقبال  موؤخراًحفل 

ب����اجل����دد م����ن اأع�������ش���اء ال��ه��ي��ئ��ة 

التدري�شية.

اإط���ار اجلهود  ي��اأت��ي احل��ف��ل يف 

ال��ع��اق��ات  ت��وث��ي��ق  اإىل  ال���رام���ي���ة 

ب��ن ال��ق��دام��ى م��ن اأع�����ش��اء الهيئة 

التدري�شية واجلدد منهم ممن عادوا 

من باد البتعاث بعد احل�شول على 

الدرجات العلمية التي ابتعثوا اإليها 

الأم��ر  التخ�ش�شات،  خمتلف  يف 

الحتياجات  �شد  �شاأنه  م��ن  ال��ذي 

اأع��داد  زي��ادة  ظل  يف  تتنامى  التي 

ال��ك��ل��ي��ة واف��ت��ت��اح  امل��ق��ب��ول��ن يف 

تخ�ش�شات جديدة.

الدكتور  الكلية  عميد  األقى  وقد 

ع���ب���داهلل ال����زه����راين ك��ل��م��ة ب��ه��ذه 

ال��ك��وادر  اأن  فيها  اأو���ش��ح  املنا�شبة 

اإ�شافة  ت�شكل  اجلديدة  التدري�شية 

والكلية  الأكادميية  لاأق�شام  نوعية 

اأنهم  اعتبار  على  ككل  واجل��ام��ع��ة 

التاأهيل  من  عالية  درجات  يحملون 

اأرق��ى  م��ن  علومهم  نهلوا  اأن  بعد 

وتبع  العاملية،  اجل��ام��ع��ات  واأع���رق 

كلمة عميد الكلية حفل تعارف بن 

اجلدد والقدامى من اأع�شاء الهيئة 

التدري�شية.

التقى عميد كلية ال�شياحة والآثار 

يف  الزهراين  عبدالنا�شر  الدكتور 

اأبو  ح�شن  بالدكتور  موؤخراً  مكتبه 

الآثار  لقطاع  الرئي�س  نائب  احل�شن 

واملتاحف يف الهيئة العامة لل�شياحة 

الدكتور  يرافقه  الوطني  وال���رتاث 

ماجد العنزي.

ملناق�شة  اج��ت��م��اع  ال��ل��ق��اء  تخلل 

»ن��دوة  باإقامة  اخلا�شة  الرتتيبات 

ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ط��ي��ب 

والآث��ار  التاريخ  ع��امل  الأن�����ش��اري«، 

ب��امل��م��ل��ك��ة، ك��م��ا ت����داول الج��ت��م��اع 

ا�شتعرا�س اآلية ت�شليم القطع الأثرية 

العائدة ملكيتها لق�شم الآثار بالكلية 

اإىل الهيئة العامة لل�شياحة والرتاث 

الوطني.

�شامل  الدكتور  الجتماع  ح�شر 

ط���ران وك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��درا���ش��ات 

الدكتور  العلمي،  وال��ب��ح��ث  العليا 

للتطوير  الكلية  وكيل  �شحلة  �شامر 

واجلودة رئي�س ق�شم الآثار، الأ�شتاذ 

الكلية  اإدارة  مدير  الزهراين  �شعيد 

مدير  احل��ارث��ي  �شيف  والأ���ش��ت��اذ 

والإع���ام  العامة  العاقات  وح��دة 

بالكلية.

كتب: اأحمد خ�شر

رحلة  اجل��ام��ع��ة  ج��وال��ة  نظمت 

»تعاي�س 2« اإىل منطقة حائل، وذلك 

مب�شاركة اأكرث من 40 طالباً، والتي 

تعد اإحدى الربامج املتميزة، وتهدف 

البيئية  ال�شياحة  مفهوم  غر�س  اإىل 

يف ن��ف��و���س ال���ط���اب، واإ���ش��ع��اره��م 

حيث  البيئة،  على  احلفاظ  باأهمية 

املنطقة  ت�����ش��اري�����س  ع��ل��ى  ت��ع��رف��وا 

ترتك  ل  »م��ب��ادئ  وعلى  واأج��وائ��ه��ا 

اأثًرا ال�شبعة«، كما تلقوا دورة اأقامها 

بحائل  الك�شفي  احل��ي  ن��ادي  مدير 

املدرب الأ�شتاذ علي املن�شور .

وقد حظي الطاب خال زيارتهم 

ب��رتح��ي��ب وا���ش��ت��ق��ب��ال م���ن اأه���ايل 

من  العديد  الزيارة  وتخلل  املنطقة، 

مثل  وال��رائ��ع��ة،  امل�شوقة  ال��ربام��ج 

فيه  قطع  وال���ذي  العثيم،  هايكنج 

�شباب اجلوالة ما يزيد عن الثاثن 

الأق����دام،  ع��ل��ى  م�شياً  م���رتاً  كيلو 

اخلاء  يف  التخييم  برنامج  وكذلك 

الذي يدور حول الندماج مع البيئة 

اخل��ي��ام،  ن�شب  وكيفية  املحيطة 

وح���ف���ات ال�����ش��م��ر، وه���ي اإح���دى 

التقاليد الك�شفية الهامة التي تخلق 

جواً من البهجة وال�شرور واكت�شاف 

املواهب وتطويرها.

ل��اأم��ن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأق��ام��ت 

�شلة  �شركة  مع  بالتعاون  وال�شامة 

بعنوان  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

»مبادئ الإخاء والت�شرف ال�شحيح 

مدير  قدمها  الطارئة«  احل��الت  يف 

اإدارة ال�شامة الأ�شتاذ �شند العنزي 

�شعود بح�شور  امللك  باإ�شتاد جامعة 

لل�شامة  العامة  الإدارة  ع��ام  مدير 

والأمن اجلامعي الأ�شتاذ مو�شى قحل 

مدير  الفايدي  عبدالعزيز  والأ�شتاذ 

اأول ت�شغيل املاعب والأ�شتاذ تركي 

املطري م�شرف اأول اإدارة احل�شود. 

ح�شر الدورة »58« متدرباً.

ملناق�صة ترتيبات ندوة الأن�صاري

تخريج أول دفعة صيدلة بجامعة اليرموك

احتفلت كلية ال�شيدلة بجامعة الرموك بتخريج الدفعة الأوىل من 

العام  من  الأول  الف�شل  بخريجي  اجلامعة  احتفالت  �شمن  طلبتها، 

وال�شريعة  والإع��ام،  العلوم،  كليات  لطلبة  2018م   /2017 اجلامعي 

والدرا�شات الإ�شامية، وتكنولوجيا املعلومات وعلوم احلا�شوب، واألقى 

فخر  اإىل  فيها  اأ�شار  كلمة  م�شاعدة  عدنان  د.  ال�شيدلة  كلية  عميد 

الرموك بتخريج هذه الكوكبة من طلبتها، موؤكًدا ثقة اجلامعة بخريجيها 

الذين �شرفدون �شوق العمل املحلي والعربي بكوادر كفوؤة موؤهلة قادرة 

على خدمة جمتمعاتها بثقة عالية واحرتاف، ودعا د. امل�شاعدة خريجي 

كلية ال�شيدلة للمحافظة على قد�شية املهنة واأخاقياتها جتاه املر�شى، 

وتقدمي الن�شح والإر�شاد لهم بكل �شدق و�شمر ومعرفة.

اتفاقية تعاون بين جامعتي األنبار والشارقة

النجم  خالد  الدكتور  برئا�شة  العراقية  الأبنار  جامعة  من  وفد  زار 

الثقافية،  العاقات  مدير  حامت  عمار  الدكتور  يرافقه  اجلامعة  رئي�س 

ال�شارقة  مدير جامعة  ا�شتقبالهم  وكان يف  الإماراتية،  ال�شارقة  جامعة 

الدكتور حميد جمول النعيمي، ومت خال اللقاء ا�شتعرا�س اآفاق التعاون 

وتوقيع  اإع��داد  على  الطرفان  واتفق  اجلامعتن،  بن  والثقايف  العلمي 

ا�شتقبال جامعة  الطرفان على  اتفق  وثقايف، كما  تعاون علمي  اتفاقية 

ثل جلنة العتماد ABET يف كليتي  ال�شارقة لوفد من جامعة الأنبار ميمُ

الهند�شة واحلا�شوب لاطاع على جتربة جامعة ال�شارقة التي �شبق واأن 

ح�شلت على اعتماد املجل�س الأمريكي لاعتماد الأكادميي، ويف ختام 

اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

»مهارات اإلدارة الحديثة« بجامعة طنطا

عقد بجامعة طنطا برنامج تدريبي بعنوان »مهارات الإدارة احلديثة« 

بالتعاون مع برنامج دعم اإ�شاح التعليم الفني والتدريب املهني املرحلة 

 31 بح�شور  وذلك  طنطا،  بجامعة  الرتبية  بكلية   ،TVET ll الثانية 

متدرًبا من مديرى مدار�س التعليم الفنى باملحافظة »�شناعي، زراعي، 

املحا�شر  بالتدريب  وق��ام  الفني،  التعليم  وقيادات  وفندقي«  جت��اري، 

النف�شي  النف�شية والإر�شاد  ال�شحة  الدكتور �شابر فاروق حمد مدر�س 

على  املحا�شرة  خال  الرتكيز  ومت  �شم�س،  عن  جامعة  الرتبية  بكلية 

والعمل  ال�شاحيات  وتوزيع  القرار  واتخاذ  اليجابي  التفكر  مهارات 

بروح الفريق الواحد.

جامعات 
عربية
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براءة اختراع هندسي لجامعة الكويت
احلائزين  الطلبة  الأن�صاري  ح�صني  د.  الكويت  جامعة  مدير  م  ك��رَّ

براءة اخرتاع مل�صروع تخرجهم من ق�صم الهند�صة امليكانيكية، وامل�صروع 

التي  للعربات  املتحركة  القطر  كرة  عن  عبارة  الخ��رتاع  ب��راءة  احلائز 

ت�صجيل  ومت  وال�صيارة،  القوارب  بني  للربط  العربات  لتحميل  ت�صتخدم 

الكويت  جامعة  با�صم  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الخ��رتاع  ب��راءة 

كلية الهند�صة والبرتول، وبهذه املنا�صبة هناأ د. الأن�صاري امل�صرف على 

امل�صروع والطلبة على هذا الإجناز العلمي وح�صولهم على براءة اخرتاع 

مل�صروعهم الهند�صي، معرباً عن �صعادته ومهنئاً اإياهم على هذا الإجناز 

العلمي الرائع.

مؤتمر دولي لطب األسنان بجامعة الشارقة
نظمت جامعة ال�صارقة »املوؤمتر الدويل ال�صاد�س لطب الأ�صنان« حتت 

وذلك مبقر  للأف�صل«،  امل�صتقبل  تغري  اأجل  من  التميز  »اكت�صاف  �صعار 

و�صم  خمتلفة،  دولة   13 طلبة  ومب�صاركة  اجلامعة  يف  الطبية  الكليات 

دولة،   13 من  عاملية  وطالبة من جامعات  600 طالب  م�صاركة  املوؤمتر 

وا�صتقبلت اللجنة العلمية للموؤمتر اأكرث من 55 بحثاً علمياً مت انتقاوؤها من 

قبل نخبة من الباحثني واملفكرين من جامعة ال�صارقة وخارجها ليختاروا 

27 بحثاً للعر�س �صمن فعاليات املوؤمتر، كما �صم املوؤمتر 14 ور�صة عمل 
6 متحدثني دوليني للتحدث عن مو�صوعات خمتلفة  تخ�ص�صية، واأي�صاً 

الأوبئة، وح�صو  الإدارة الطبية، وعلم  الأ�صنان مثل طرق  يف جمال طب 

الأ�صنان، واأمرا�س اللثة.

4 مشاريع بحثية مشتركة بين جامعتي 
قابوس واإلمارات

يف  الإم��ارات  وجامعة  قابو�س  جامعة  بني  امل�صرتكة  اللجنة  اعتمدت 

م�صروعاً   11 بني  من  م�صرتكة  بحثية  م�صاريع   4 الثلثني  اجتماعها 

»ال�صي�صة«  دخان  تاأثري  املعتمدة:  امل�صاريع  و�صملت  الباحثون،  بها  تقدم 

امل�صابني  اأع�صاب  يحفز  جهاز  ت�صميم  للفئران،  التنا�صلي  اجلهاز  على 

يف اأقدامهم، ودرا�صة حدوث ازدهار للهائمات النباتية يف اخلليج العربي 

وبحر عمان، و�صكري احلمل. كما ناق�س الجتماع عدًدا من النقاط التي 

تتعلق بجانب تطوير الأن�صطة الطلبية امل�صرتكة بني اجلانبني وتفعيلها، 

وتعزيز  اجلامعتني،  املكتبات يف  بني  والتعاون  الطلبي،  التبادل  وتعزيز 

اإقامة  اأي�ًصا  اللجنة  واأقرت  امل�صرتكة،  العلمية  والبحوث  تبادل اخلربات 

حفل مرور ثلثني عاًما على ت�صكيل اللجنة امل�صرتكة.

6 مشروعات فائزة بمعرض تخرج جامعة 
البحرين

64 م�صروع تخرج، �صعت  البحرين  الهند�صة بجامعة  كلية  طور طلبة 

لإيجاد حلول هند�صية لق�صايا حيوية، وعر�س الطلبة امل�صروعات �صمن 

من  وك��ان  م�صروعات،   6 بفوز  تُ��وج  ال��ذي  التخرج  م�صروعات  معر�س 

حركة  عرب  الطاقة  لإنتاج  وحدة  تطوير  الفائزة:  امل�صروعات  اأب��رز  بني 

املوج، وت�صميم نظام اإلكرتوين لتعيني مكان العطل الكهربائي، وت�صميم 

نظام اإلكرتوين يتنباأ بالأعطاب يف العمليات ال�صناعية من خلل قيا�س 

املتغريات، وتعود م�صروعات التخرج اإىل 6 برامج يف كلية الهند�صة، هي: 

ال�صناعية،  والعمليات  الدقيقة  الأجهزة  وهند�صة  الكيميائية،  الهند�صة 

الكيميائية،  والهند�صة  الكهربائية،  والهند�صة  الإلكرتونية،  والهند�صة 

والهند�صة املدنية.

جامعات 
خليجية

تدشين حملة التبرع بالدم »قطرة = حياة«.. بمدينة الطالبات 

»المجتمع« تقيم اللقاء الطالبي للفصل الدراسي الثاني

»األولى المشتركة« تطلق حملة التبرع بالخاليا الجذعية

كتبت: هوازن كتبي

اح��ت��ف��ل��ت امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 

�صعود  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  ل��ل��ط��ال��ب��ات 

وبتنظيم من وحدة العلقات العامة 

مع  بالتعاون  الأ���ص��ن��ان  ط��ب  بكلية 

في�صل  امللك  مب�صت�صفى  ال��دم  بنك 

ال��ت��خ�����ص�����ص��ي وم���رك���ز الأب���ح���اث 

حتت  بالدم  التربع  حملة  بتد�صني 

يوم  وذل��ك  حياة«،   = »قطرة  �صعار 
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اأيام  لثلثة  الكلية  مبقر  اخلارجية 

متتالية.

ح��ي��ث د���ص��ن��ت وك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة 

ل�صوؤون الطالبات د. اإينا�س العي�صى، 

الأ�صنان  طب  كلية  عميد  بح�صور 

حملة  القحطاين،  اأح��م��د  الدكتور 

لن�صر  تهدف  والتي  »قطرة=حياة« 

ثقافة التربع بالدم بني اأفراد املجتمع 

العامة  ال�صحة  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 

امل��ب��ادرات  على  التاأكيد  اإط���ار  يف 

املدينة  الإن�صانية اخلرية، وم�صاركة 

خمتلف  يف  للطالبات  اجل��ام��ع��ي��ة 

املنا�صبات والفعاليات ذات الطبيعة 

اجلامعة  ت�صعى  ال��ت��ي  الن�����ص��ان��ي��ة 

لتاأكيدها والعمل من خللها.

كثيفاً  اإق���ب���الً  احل��م��ل��ة  ���ص��ه��دت 

داخ��ل  م��ن  وامل��ت��ربع��ات  للمتربعني 

من�صوبات  م��ن  اجل��ام��ع��ة  وخ����ارج 

�صريف  وح�صور  وطالباتها  اجلامعة 

من عميدة اأق�صام العلوم والدرا�صات 

القر�صي  مي�صاء  الدكتورة  الطبية 

ل�صوؤون  الأ�صنان  طب  كلية  ووكيلة 

الطالبات ومديرة العيادات وطبيبات 

على  حر�صهن  ي��وؤك��د  مم��ا  الكلية، 

تفعيل املبادرات الإن�صانية وامل�صاركة 

احل�صارية  ال�����ص��ورة  وت��ع��زي��ز  ب��ه��ا، 

لأبناء هذا الوطن كما عززت احلملة 

الفوائد الدينية والإن�صانية والوطنية 

املجتمعية  ال�صراكة  وتعزيز  للحملة 

م��ن خ���لل ال��ت��ف��اع��ل ب��ني الأف����راد 

واملجتمع. 

ي�صار اإىل اأن احلملة هي امتداد 

حلملت �صابقة للتربع بالدم داخل 

رحاب جامعة امللك �صعود؛ اإذ �صبق 

امللك  م�صت�صفى  مع  التعاون  مت  اأن 

الأع����وام  يف  التخ�ص�صي  في�صل 

ال�صابقة.

اأقامت كلية املجتمع بجامعة امللك 

للعام  التعريفي  الثاين  اللقاء  �صعود 

وذلك  1439/1438ه�،  اجلامعي 

1439/5/5ه�،  يوم الثنني املوافق 

بح�صور عميد كلية املجتمع الدكتور 

كلية  ال���زه���راين ع��م��ي��د  ع���ب���داهلل 

وروؤ���ص��اء  الكلية  ووك����لء  املجتمع 

التدري�س،  هيئة  واأع�صاء  الأق�صام، 

وجمع من طلب الكلية.

عميد  ح���ث  ال��ل��ق��اء  ب���داي���ة  يف 

ال�صتفادة  على  ال��ط��لب  الكلية 

م���ن الإم���ك���ان���ات وال��ت�����ص��ه��ي��لت 

اجلامعة  توفرها  التي  واحل��واف��ز 

اجلهد  ب��ذل  على  وحثهم  والكلية 

ميثل  من  خري  ليكونوا  والجتهاد 

باأن  مو�صحاً  ووطنهم،  جامعتهم 

البيئة  توفري  اإىل  �صعت  اجلامعة 

ت�صهم  ال��ت��ي  املنا�صبة  التعليمية 

امل���ع���ريف  ال���ط���ال���ب  يف حت�����ص��ي��ل 

لهم  ووف��رت  وال�صلوكي  وامل��ه��اري 

يف  بني  كما  التميز،  و�صائل  جميع 

للطالب  النجاح  على حماور  كلمته 

واحل�صور  الف�صلي،  املعدل  وهي 

اإىل  اإ�صافة  للمحا�صرات،  الفعلي 

الفاعلة  ال��ط��ال��ب  م�صاركة  م��دى 

يف الأن�����ص��ط��ة ال��ط��لب��ي��ة، ك��ذل��ك 

من  ال�صتفادة  على  الطلب  حث 

توفرها  التي  التدريبية  ال��دورات 

الكلية ب�صورة جمانية لطلبها من 

والتوظيف  التدريب  وح��دة  خ��لل 

يف  ي�صهم  ال��ذي  الأم��ر  امل�صاندة، 

�صقل مهاراتهم و�صهولة انخراطهم 

هذه  اأهمية  وبنينّ  العمل،  �صوق  يف 

الدورات يف البناء املهاري للطلب 

ومت��ي��ي��زه��م ع���ن غ��ريه��م يف ظل 

ال��وظ��ائ��ف،  على  املناف�صة  ت��زاي��د 

��ا يف ظ���ل رب����ط ه��ذه  وخ�����ص��و���صً

الدورات بال�صجل املهاري للطالب، 

الطلب  ا�صتفادة  اأهمية  اأكد  كما 

م��ن وح���دة الإر����ص���اد الأك���ادمي���ي 

لأننّ  املر�صدين،  مراجعة  و�صرورة 

الطلب  اإملام  زيادة  ي�صهم يف  ذلك 

التخرج. مبتطلبات 

من جانبه ا�صتعر�س وكيل الكلية 

خالد  الدكتور  الأكادميية  لل�صوؤون 

تواجه  التي  الق�صايا  اأب��رز  العتيبي 

الطلب خلل م�صريتهم الدرا�صية، 

زي���ادة وعي  اإىل  واأه��م��ه��ا احل��اج��ة 

ال��ط��لب ب��امل��ق��ررات الخ��ت��ي��اري��ة، 

للخطة  وف��ق��اً  اجتيازها  و���ص��رورة 

تبني  التي  ال�صرت�صادية  الدرا�صية 

توزيع تلك املقررات على اأربع ف�صول 

درا�صية بعد اإنهاء الف�صل امل�صرتك، 

ت�صتوجب  ال��ت��ي  احل���الت  ومعرفة 

ومنها ح�صوله على  الطالب،  ف�صل 

اإن����ذار اأك���ادمي���ي ث���لث م����رات، اأو 

امل��دة،  �صعف  اإن���ذار  على  ح�صوله 

وهي �صنة وفقاً لنظام اجلامعة.

ويف ختام اللقاء -الذي �صهد كثافة 

ع��ال��ي��ة يف احل�����ص��ور- مت��ت اإت��اح��ة 

الفر�صة للطلب لطرح الأ�صئلة ومتت 

الإجابة عن تلك الأ�صئلة من قبل عميد 

الكلية وكيل الكلية لل�صوؤون الأكادميية 

ومدير �صوؤون الطلب بالكلية.

الأوىل  ال�صنة  ع��م��ادة  اأط��ل��ق��ت 

م�صت�صفى  مع  بالتعاون  امل�صرتكة  

حملة  التخ�ص�صي  في�صل  امل��ل��ك 

حتت  اجل��ذع��ي��ة  ب��اخل��لي��ا  للتربع 

التي  احل��ي��اة«  »لنت�صارك  ع��ن��وان 

ت��ه��دف ل���زي���ادة ال���وع���ي وغ��ر���س 

طلب  اأو���ص��اط  بني  التربع  ثقافة 

اجلامعة.  

على  امل�صرف  ق��ال  جانبه،  م��ن 

العتيبي  ب��ن��در  الأ���ص��ت��اذ  احل��م��ل��ة 

اأي������ام،   5 م���دت���ه���ا  احل���م���ل���ة  اإن 

الطلب  ب��اإق��ب��ال  �صعادته  واأب���دى 

باحلملة.  بالتربع  وم�صاركتهم 
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مذكرة  املا�ضي،  الأ�ضبوع  تبوك  جامعة  وقعت 

امللك  مركز  مع  »تبيان«  برنامج  لإق��ام��ة  تعاون 

املذكرة  توقيع  ومت  الوطني،  للحوار  عبدالعزيز 

اجلامعة  مدير  بح�ضور  بتبوك  اجلامعة  مبقر 

العام  الأمني  وم�ضاعد  الذيابي  عبداهلل  الدكتور 

اإبراهيم  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك  ملركز 

اأكادميية احلوار  الع�ضريي، ومدير عام  زايد  بن 

مبركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني اإ�ضماعيل 

العمري.

وتاأتي هذه ال�ضراكة يف ظل حاجة املجتمع ملثل 

تلك املبادرات، حيث عملت جامعة تبوك بالتعاون 

والهيئات  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  ال����وزارات  م��ع 

تعزيز  اأج��ل  من  والأهلية،  احلكومية  واجلهات 

والتع�ضب  التطرف  ومواجهة  الوطني،  التالحم 

خمتلف  ب��ني  املجتمعي  التعاي�ش  ثقافة  ون�ضر 

اأطياف املجتمع و�ضرائحه.

التوعية  على  »تبيان«  برنامج  فكرة  وترتكز 

توعوي  برنامج  وه��و  التطرف،  من  والتح�ضني 

من  ال�ضباب  حت�ضني  اإىل  يهدف  وقائي  تثقيفي 

من  اإيجابي  ب�ضكل  طاقاتهم  ويوظف  التطرف، 

خالل التاأكيد على قيم الو�ضطية والعتدال عرب 

برامج وفعاليات واأن�ضطة متكاملة وخمتلفة، وذلك 

وحت�ضني  الجتماعي  ال�ضلم  ويعزز  يحقق  مبا 

ال�ضباب من لوثة الأفكار املتطرفة الهدامة.

عرب الو�ضائل املختلفة وبوا�ضطة ال�ضراكات مع 

خمتلف القطاعات احلكومية والأهلية.

اآمن  جمتمع  »خلق  على  امل�ضروع  روؤي��ة  وتقوم 

التعاي�ش  على  وي�ضجع  التطرف  يرف�ش  فكرياً، 

يحمل  امل�ضروع  ولأن  والختالف«،  التنوع  وقبول 

والو�ضطية  املواطنة  ف��اإن  اأ�ضيلة  فكرية  قيماً 

والتعاي�ش وال�ضلم الجتماعي من اأهم القيم التي 

يعمل »تبيان« وفقها ويدور يف فلكها.

ال���دورات  م��ن  ع��دد  على  ال��ربن��ام��ج  ويحتوي 

وال��ربام��ج  املخت�ضة  العمل  وور����ش  التدريبية 

ومت  املختلفة،  وامل�ضابقات  والأب��ح��اث  ال�ضبابية 

اإعداد برامج تدريبية خمت�ضة معدة  العمل على 

تنمية  اإىل  تهدف  واأهدافه  الربنامج  خطة  وفق 

التطرف  م��ن  ال��وق��اي��ة  امل�����ض��ارك��ني يف  م��ه��ارات 

وجدانياً ومعرفياً ومهارياً.

الق�ضيم  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  اأع��ل��ن 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن حمد 

ال�����داود، ع��ن ط���رح م��ب��ادرة با�ضم 

اجل��ام��ع��ة لإق��ام��ة م��وؤمت��ر اإع��الم��ي 

بالتعاون  اجلامعة  ت�ضت�ضيفه  دويل 

ل��الإغ��اث��ة  �ضلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  م��ع 

والأع����م����ال الإن�����ض��ان��ي��ة، ي��ت��ن��اول 

الإغ��اث��ة  جم���ال  يف  اململكة  ج��ه��ود 

اأن  على  الإن�ضانية،  وامل�����ض��اع��دات 

يدعى اإليه كافة املهتمني والباحثني 

ووجه  وخارجها،  اململكة  داخل  من 

ال���داود اجل��وال��ة وال��ن��ادي الطالبي 

مع  للم�ضاركة  باجلامعة  التطوعي 

املتحدث  مع  املناق�ضة  بعد  املركز 

�ضبل  وب��ح��ث  ل��ل��م��رك��ز  ال��ر���ض��م��ي 

احتياجهم.

مركز  تنظيم  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 

ندوة  باجلامعة  والت�ضال  الإع��الم 

حت��ت ع��ن��وان »ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة يف 

ال��ي��م��ن« ب��ح�����ض��ور وك���الء وع��م��داء 

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

من  وجمع  التدري�ش  هيئة  واأع�ضاء 

الندوة  هذه  تعد  حيث  الإعالميني، 

م�ضتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 

اجلامعات.

وب����ادر د. ال����داود ب��اإع��الن��ه عن 

»ال��ت��ط��وع«  لتخ�ض�ش  دب��ل��وم  ط��رح 

واأبدى �ضعادته  ل�ضد احتياج املركز، 

يف  الأوىل  هي  اجلامعة  تكون  ب��اأن 

�ضلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  م��ع  ت��ع��اون��ه��ا 

لالإغاثة والأعمال الإن�ضانية، وتنظم 

الهدف،  هذا  حول  للجامعات  ندوة 

واأ�ضاف اأن اجلامعة م�ضتعدة لتقدمي 

وم�ضاعدته،  املركز  يحتاجه  ما  كل 

جبار  بجهد  يقوم  املركز  اأن  موؤكداً 

لإب����راز ج��ه��وده الإع��الم��ي��ة حملياً 

وع��امل��ي��اً، وال��ت��ع��ري��ف مب��ا ت��ق��وم به 

خلدمة  م�ضرفة  مواقف  من  الدولة 

اأن  مو�ضحاً  وامل�ضلمني،  الإ���ض��الم 

على  واأكد  معروفة،  اململكة  مواقف 

املغر�ش  العدائي  الإع���الم  جتاهل 

ودح�ضه باحلقائق والأدلة.

ال��داود  اأع��رب  الندوة  ختام  ويف 

اململكة،  اإعجابه وفخره بجهود  عن 

ممثلة يف مركز امللك �ضلمان لالإغاثة 

تقدمي  يف  الإن�����ض��ان��ي��ة  والأع���م���ال 

ل��ل��خ��ارج، وم��ا تقدمه  امل�����ض��اع��دات 

قيادتها الر�ضيدة للعامل.

اإدارة البتكار  اأعلنت جامعة طيبة ممثلة يف 

وري���ادة الأع��م��ال ل��الأع��م��ال والإب����داع املعريف، 

م�ضابقة  يف  فكرة   60 ف��وز  املا�ضي،  الأ�ضبوع 

خطة العمل الأوىل ل�ضناعة ال�ضركات النا�ضئة، 

التي �ضاركت فيها 274 فكرة.

واأو�ضح مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز 

�ضعار  العام  هذا  اتخذت  اجلامعة  اأن  ال�ضراين 

تاأ�ضيل  على  وتعمل  وال�ضتثمار«  الإب��داع  »عام 

براجمها وغر�ضها  والإبداع يف  ال�ضتثمار  فكرة 

اأن  اإىل  واأ���ض��ار  والطلبة.  املن�ضوبني  نفو�ش  يف 

منهًجا  وال�ضتثمار  الإب���داع  اتخذت  اجلامعة 

 2020 الوطني  التحول  برنامج  م��ع  متوافًقا 

ما�ضية يف  واأن اجلامعة   ،2030 اململكة  وروؤية 

تطوير براجمها الأكادميية والبحثية لتتواءم مع 

املدينة  منطقة  وحاجة  العمل  �ضوق  متطلبات 

املنورة من الناحية الأكادميية والبحثية.

م��ن ج��ه��ت��ه ب��ني وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��الأع��م��ال 

والإبداع املعريف املكلف ووكيل اجلامعة الدكتور 

ن�ضر  امل�ضابقة  من  الهدف  اأن  العمري  �ضلطان 

وب����راءات الخ���راع  والإب�����داع  امل��وه��ب��ة  ثقافة 

وزيادة اأعداد املبتكرين ال�ضعوديني والإ�ضهام يف 

والنه�ضة  املعرفة  جمتمع  اإىل  جمتمعنا  و�ضول 

حتويل  ع��ل��ى  ال��ط��الب  وت�ضجيع  امل�����ض��ت��دام��ة، 

يف  لي�ضهموا  ا�ضتثمارية  منتجات  اإىل  اأفكارهم 

النفط  بعد  ما  واقت�ضاد  املعرفة  جمتمع  بناء 

على  القائمة   2030 اململكة  روؤي���ة  وحتقيق 

�ضرورة التعليم النوعي وتعزيز ثقافة البتكار.

البتكار  اإدارة  على  امل�ضرف  اأفاد  جانبه  من 

اأن  الغامدي  حممد  الدكتور  الأع��م��ال  وري���ادة 

فرز  اأثناء  اللجنة  عليها  ارتكزت  التي  املعايري 

وا�ضحة  الفكرة  تكون  اأن  هي  الأفكار  وتر�ضيح 

وذات اأ�ضالة وغري متكررة، وتكون قابلة لتوطني 

التناف�ضية  امليزة  وو�ضوح  اأو اخلدمة،  ال�ضناعة 

يف امل�ضروع وحتويل الفكرة اإىل �ضركة يف غ�ضون 

عام، ولفت اإىل اأن عدد املحكمني يف اللجنة 20 

�ضخ�ًضا، وعدد الأفكار التي قدمت يف امل�ضابقة 

60 فكرة،  منها  فازت  274 فكرة،  اإىل  و�ضلت 

27 لل�ضباب و33 للفتيات.

60 فكرة لتأسيس شركات ناشئة بجامعة طيبة

مذكرة تعاون بين جامعة تبوك ومركز الحوار

مؤتمر بجامعة القصيم يبرز جهود المملكة اإلغاثية

�ضعدت قبل �ضنوات بدورة �ضمن دورات عمادة تطوير املهارات يف مدينة 

خ�ضعنا  اأ�ضبوعني،  ومل��دة  التدري�ش  هيئة  اأع�ضاء  من  نخبة  مع  »اأدن��ربة« 

لربنامج مكثف معد بعناية من قبل خرباء عمادة املهارات وجامعة اأدنربة. 

وقد كان من �ضمن التقنيات التي �ضادفت اإعجاًبا من امل�ضاركني توظيف 

الأجهزة التفاعلية »كليكرز« يف العملية التعليمية واأثرها يف م�ضاركة وتفاعل 

الطالب.

ومنذ ذلك احلني واأملي اأن نوظف تلك الأ�ضاليب والتقنيات يف موؤ�ض�ضاتنا 

التميز  »مركز  يقدم  التقنية حيث  تقدمي هذه  التعليمية،  وبحمد اهلل مت 

اإىل جانب خدماته الأ�ضا�ضية الأخرى،  التعلم والتعليم«، هذه اخلدمة  يف 

�ضرطاً  يعد  والطالب  التدري�ش  هيئة  ع�ضو  بني  التفاعل  اأن  من  انطالًقا 

املعلومات  تو�ضيل  يف  اأهدافها  وحتقيق  التعليمية  العملية  لنجاح  اأ�ضا�ضياً 

واملهارات املطلوبة. 

يواجه الطالب يف التعليم التقليدي عدداً من املعوقات حتد من اكت�ضاب 

واإحجام  الواحدة،  القاعة  يف  الكبرية  الأع��داد  منها  واملعلومات،  املهارات 

الثقة  و�ضعف  وال��ردد  نتيجة اخلجل  امل�ضاركة  الطالب عن  بع�ش  وتردد 

بالنف�ش والذي بدوره يقلل تفاعل الطالب وم�ضاركته داخل القاعة الدرا�ضية.

اإ�ضافة لذلك يواجه ع�ضو هيئة التدري�ش �ضعوبات يف تو�ضيل املعلومات 

وعدم  ال�ضابقة،  وخلفياتهم  الطالب  بخربات  معرفته  عدم  منها  لطالبه، 

اإمكانية حتديد م�ضتوى وتقدم كل طالب على حدة، فنجد اأن ع�ضو هيئة 

التدري�ش قد يلجاأ اإىل توزيع اأوراق عمل على جميع الطلبة وتقييمهم وروؤية 

مدى تقدمهم طالباً تلو الآخر، وهذا يتطلب وقتاً وجهداً كبريين من ع�ضو 

هيئة التدري�ش قد ي�ضتثمره يف مهام واأن�ضطة اأكرث فائدة للطلبة.

ومع تقدم التقنية وتوفرها، اأ�ضبح من ال�ضرورة ا�ضتخدامها حلل امل�ضاكل 

درا�ضية  قاعة  اإيجاد  اأهمها  من  والتي  بالتعليم،  املتعلقة  العقبات  وجتاوز 

وامل�ضاحة  الوقت  ويُعطى  الأ�ضا�ضي،  املحور  الطالب  فيها  يكون  تفاعلية، 

للم�ضاركة والتفاعل مع املادة العلمية املطروحة، ويتم خالل ذلك ا�ضتثمار 

وتوفري الو�ضائل التقنية املتاحة لع�ضو هيئة التدري�ش لتقييم الطلبة وحتديد 

م�ضتوياتهم.

 »Clickers« من هنا جاءت فكرة م�ضروع اأنظمة ال�ضتجابة ال�ضخ�ضية

كاأحد اأدوات دمج التقنية يف التعليم خللق قاعة درا�ضية تفاعلية بني ع�ضو 

لعملية التعلم  هيئة التدري�ش وطالبه، وتوفرياً يف الوقت واجلهد وتعزيزاً 

بني  التفاعل  زيادة  اإىل  امل�ضروع  يهدف  كما  وحتفيزاً.  متعة  اأكرث  وجعلها 

التدري�ش والطلبة داخل القاعات الدرا�ضية، وحت�ضني وتعزيز  ع�ضو هيئة 

التوا�ضل بني ع�ضو هيئة التدري�ش والطلبة داخل القاعات الدرا�ضية.

داخل  وتفعيلها  احلديثة  التقنية  من  ال�ضتفادة  على  امل�ضروع  ويركز 

القاعات الدرا�ضية لتح�ضني العملية التعليمية، اإ�ضافة لن�ضر ثقافة ا�ضتخدام 

التقييم  وال�ضتعا�ضة عن  التدري�ش،  اأع�ضاء هيئة  لدى  التعليم  التقنية يف 

اجلودة،  ورفع  الطالب  حت�ضيل  ملتابعة  التفاعلي  الآيل  بالتقييم  الورقي 

وكذلك زيادة ا�ضتيعاب الطلبة.

�ضهولة معرفة  تتمثل يف  امل�ضروع  نتائج وخمرجات متوقعة من  وهناك 

نقاط القوة وال�ضعف لدى الطالب والتي حتتاج لتح�ضني الفاعلية التعليمية، 

وتطوير العملية التعليمية داخل القاعات الدرا�ضية بتعزيز نقاط القوة لدى 

الطالب ومعاجلة نقاط ال�ضعف، وتعزيز الدافعية للتعلم وحتفيزهم على 

املراجعة الدورية ملا يعطى خالل املحا�ضرات، اإ�ضافة لتحفيز الطالب على 

امل�ضاركة والتفاعل داخل القاعات الدرا�ضية »التعلم الن�ضط« ورفع م�ضتوى 

حت�ضيلهم.

makinzyadel@ksu.edu.sa

 »كليكرز« أكثر متعة وتحفيزًا

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

»أم القرى« تطلق دبلوم إصالح ذات البين
ثمن املتحدث با�ضم جامعة اأم القرى الدكتور يا�ضر القحطاين، مطالبة 

جمل�ش ال�ضورى، وزارة العدل بالتعاون وعقد التفاقات وال�ضراكات مع 

كالدبلوم  البني،  ذات  اإ�ضالح  جمال  يف  املتخ�ض�ضة  التدريبية  اجلهات 

العايل لإ�ضالح ذات البني الذي تقدمه جامعة اأم القرى، وراأى القحطاين 

اأن ذلك التوجه ي�ضهم يف تاأهيل العاملني يف جلان ال�ضلح بوزارة العدل 

وتقليل تدفق الق�ضايا يف اأروقة املحاكم.

جامعة شقراء تدشن جائزة التميز العلمي
د�ضن مدير جامعة �ضقراء الدكتور عو�ش بن خزمي الأ�ضمري جائزة جامعة 

العلمي  لالإنتاج  وحتفيزاً  دعماً  الأوىل،  ن�ضختها  يف  العلمي  للتميز  �ضقراء 

لأع�ضاء هيئة التدري�ش باجلامعة، وتهيئة ملناخ فاعل للبحث العلمي والإبداع.

اإىل  لها مكافاآت ت�ضل  العلمي من فرعني ر�ضدت  التميز  وتتكون جائزة 

للفرع  ري��ال  األ��ف  و50  املتميز«  »الباحث  الأول  الفرع  ري��ال يف  األ��ف   100
الثاين »البحث املتميز«، و�ضروط الر�ضح: اأن يكون املتقدم من اأع�ضاء هيئة 

الأعمال  تكون  واأن  اخلدمة،  يف  عامني  اأم�ضى  وقد  باجلامعة،  التدري�ش 

تكون  واأن  والدكتوراه،  املاج�ضتري  ر�ضائل  من  م�ضتلة  غري  املر�ضحة  العلمية 

امل�ضاهمات العلمية للمر�ضح لفرع الباحث املتميز قد اأجنزت خالل اخلم�ش 

�ضنوات املا�ضية، واأن ل يكون م�ضى على ن�ضر الأعمال العلمية املر�ضحة لفرع 

البحث املتميز اأكرث من عامني، واأن ل يكون املر�ضح ع�ضواً يف جلنة اجلائزة«، 

ومت الإعالن عن بدء ا�ضتقبال الأعمال العلمية عرب املوقع الإلكروين للجائزة 
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�ضاركت اململكة يف ح�ض�ر امل�ؤمتر 

للتعليم  العاملية  لل�ضراكة  ال���دويل 

برئا�ضة  وذل���ك  دك���ار،  يف  املنعقد 

ال��دك��ت���ر ���ض��امل ب��ن حم��م��د امل��ال��ك 

على  ال��ع��ام  وامل�����ض��رف  امل�ضت�ضار 

الإدارة العامة للتعاون الدويل ممثاًل 

ل�فد  ورئي�ضاً  التعليم  وزارة  ع��ن 

الثالثة  الن�ضخة  امل�ضارك يف  اململكة 

ال�ضراكة  م�ؤمتر  يف  الأم���ال  جلمع 

هذه  ت�ضعى  حيث  للتعليم،  العاملية 

املنظمة من خالل هذا امل�ؤمتر جلمع 

٢ مليار دولر  لت�ضتثمر يف �ضندوق 

حت�ضني  يف  ل��ل��م�����ض��اه��م��ة  خ���ا����ص 

وتط�ير التعليم يف الدول النامية يف 

اأنحاء العامل.

ال�ضع�دي  ال�فد  رئي�ص  واأو���ض��ح 

اململكة  م�ضاركة  اأن 

ت����اأت����ي ب����ن����اء ع��ل��ى 

دع�����������ة ر����ض���م���ي���ة 

م�����ن احل���ك����م���ت���ني  

ال�ضنغالية والفرن�ضية 

وامل�ضاركة  للح�ض�ر 

امل�ؤمتر،  فعاليات  يف 

الذي  الثقل  عاك�ضة 

حت���م���ل���ه امل���م���ل���ك���ة، 

ودوره���ا ال��ري��ادي يف 

ال�ق�ف على الربامج 

وامل����ب����ادرات ال��ت��ي ت��دع��م وت��ط���ر 

امل�ضاركة  ه��ذه  اأن  م���ؤك��ًدا  التعليم، 

فيه  ي�ضهد  وق��ت  يف  تاأتي  الدولية 

التعليم يف اململكة قفزة ن�عية ومنً�ا 

املت�ا�ضل  الدعم  ظل  يف  مت�ضارًعا 

ال�������ذي حت���ظ���ى ب��ه 

التعليم  ق��ط��اع��ات 

م���ن ح��ك���م��ة خ���ادم 

ال�ضريفني  احلرمني 

وويل عهده الأمني.

وال��ت��ق��ى ال��دك��ت���ر 

هام�ص  على  امل��ال��ك 

امل���ؤمت��ر م��دي��ر ع��ام 

ال�ضيدة  الي�ن�ضك� 

اأوزولي،  اأودري 

وك��ذل��ك م��دي��ر ع��ام 

املنظمة الدولية الفرنكف�نية ال�ضيدة 

مي�ضيل ج�ن، ونقل لهما ثقة اململكة 

تقدمانه يف خدمة  وما  باملنظمتني، 

التعليم من جه�د ملم��ضة ووا�ضحة، 

مبدًيا النتائج الإيجابية التي يلم�ضها 

قيادات التعليم يف اململكة من جملة 

ال��ربام��ج والت��ف��اق��ات والأح����داث 

املنظمتان  بها  تعنى  التي  امل�ضرتكة 

بالتعليم  للنه��ص  التعليم  ووزارة 

وتط�ير العملية التعليمية.

ال�����ض��راك��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

كمبادرة  انبثقت  للتعليم  العاملية 

م�ضار  �ضمن  ال����دويل  ال��ب��ن��ك  م��ن 

ثم  التعليم يف عام ٢٠٠٢  �ضريع يف 

با�ضم  خا�ضة  منظمة  اإىل  حت�لت 

عام  يف  للتعليم  العاملية  ال�ضراكة 

ذلك  منذ  اأعمالها  وب��داأت  ٢٠١٣م، 

ال�قت، وتراأ�ضها يف ال�قت احلا�ضر 

ال�ضيدة ج�ليا جيالرد رئي�ضة وزراء 

اأ�ضرتاليا ال�ضابقة واملديرة التنفيذية 

ال�ضيدة األي�ص اأولربايت.
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يقام 22 فرباير مبركز امللك خالد احل�ضاري يف بريدة

القصيم على موعد مع معرض الكتاب

المالك يرأس وفد المملكة لمؤتمر الشراكة العالمية للتعليم

امللكي  ال�����ض��م���  ���ض��اح��ب  ب����ارك 

الأمري الدكت�ر في�ضل بن م�ضعل بن 

منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  بن  �ضع�د 

الق�ضيم  معر�ص  اإط���الق  الق�ضيم 

هذه  مثل  اأن  م�ؤكداً  للكتاب،  الأول 

ملجرد  لي�ضت  الثقافية  التظاهرة 

بل  الكتب  ودور  للم�ؤلفات  عر�ص 

ملا ه� جديد يف عامل الثقافة التي 

والطالع  القراءة  ت�ضجيع  ت�ضهم يف 

على كل حمت�ى ثقايف نافع، م�ضرياً 

الق�ضيم  منطقة  اأه����ايل  اأن  اإىل 

ومثقفيها على م�عد لإقامة معر�ص 

الق�ضيم الأول للكتاب يف 22 فرباير 

اجلاري باإذن اهلل.

ج��اء ذل��ك خ��الل رئ��ا���ض��ة �ضم�ه 

اإم��ارة  دي���ان  ال�ضحفي يف  امل���ؤمت��ر 

امل��ن��ط��ق��ة، ل���الإع���الن ع���ن اإط����الق 

للكتاب،  الأول  الق�ضيم  م��ع��ر���ص 

الذي �ضيقام يف 22 فرباير اجلاري 

مبركز امللك خالد احل�ضاري مبدينة 

املنطقة  اإمارة  بريدة، بح�ض�ر وكيل 

وزارة  ووكيلة  احلميدان  عبدالعزيز 

ووكيل  الع�اد  هيا  الدكت�رة  التعليم 

لل�ض�ؤون  امل�ضاعد  املنطقة  اإم����ارة 

التنم�ية الدكت�ر عبدالرحمن ال�زان 

ال�ضع�ديني  النا�ضرين  ورئي�ص احتاد 

اأح��م��د احل��م��دان ومدير  ال��دك��ت���ر 

الركيان  ع��ب��داهلل  الق�ضيم  تعليم 

والرئي�ص التنفيذي لل�ضركة ال�طنية 

مدير  وم�ضاعد  البكر  حمد  للت�زيع 

تعليم الق�ضيم هيفاء الي��ضف وعدد 

م��ن م��دي��ري اجل��ه��ات الإع��الم��ي��ة 

وال�ضحف والقن�ات.

اأهمية  ه��ن��اك  اأن  ���ض��م���ه  وب���ني 

املعار�ص  ه��ذه  ملثل  يك�ن  اأن  على 

الكتاب  معار�ص  عن  يختلف  م�ضار 

الطم�ح  اأن  اإىل  م�ضرياً  ال�ضابقة، 

التظاهرة  هذه  مثل  اإقامة  يف  عال 

ول ينح�ضر على املهتمني يف منطقة 

الق�ضيم فح�ضب بل يت��ضع مل�ضاركة 

الثقايف  اجلانب  يف  املهتمني  كافة 

اأن  م���ؤك��داً  اململكة،  م�ضت�ى  على 

اجلهات  لكافة  �ضرت�ضل  ال��دع���ات 

التعليمية والثقافية يف كافة مناطق 

تزخر  املنطقة  اأن  م�ضرياً  اململكة، 

لنجاح  الأ�ضا�ضية  والبنية  بامل�اقع 

اإق���ام���ة م��ث��ل ه���ذه امل��ع��ار���ص، واأن 

للكثري من  الق�ضيم حا�ضنة  منطقة 

وامل�ؤ�ض�ضات،  واجلامعات  العلم  دور 

م�ضت�ى  على  تنفيذ  هناك  و�ضيك�ن 

عال ومتابعة حلظة بلحظة خلط�ات 

العمل لتك�ن هذه التظاهرة الثقافية 

ع��اك�����ض��ة ل��ل��ف��ائ��دة وال��ن��ف��ع ولئ��ق��ة 

لزوارها.

اأن  الق�ضيم  اأم��ري  �ضم�  واأو���ض��ح 

املعر�ص �ضيك�ن داعماً لأبناء وبنات 

جمانية  اأماكن  اإيجاد  عرب  املنطقة 

لهم يف عر�ص جميع اأعمالهم، مبيًنا 

اأن الأ�ضعار �ضتك�ن رمزية ت�ضجيعية 

حمت�ياتها  ل��ع��ر���ص  ال��ن�����ض��ر  ل���دور 

واملثقفني،  الثقافة  خلدمة  الثقافية 

�ضي�ضت�ضيف  امل��ع��ر���ص  اأن  م��ن���ه��اً 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ك��ت��اب والإع��الم��ي��ني 

يعك�ص  ك�نه  ال�ضع�ديني  واملثقفني 

ت�ضهم  ال��ت��ي   2030 اململكة  روؤي���ة 

ثقافياً  ال�طن  هذا  اأبناء  تنمية  يف 

وعلمياً .

واأ�ضار اإىل اأن املعر�ص ياأتي بجهد 

ووزارة  املنطقة  اإم��ارة  بني  م�ضرتك 

التعليم وجمعية النا�ضرين ال�ضع�ديني 

م�ؤكداً  للت�زيع،  ال�طنية  وال�ضركة 

اأننا نطمح اأن يك�ن معر�ص الق�ضيم 

الأول للكتاب منعطفاً مهماً يف ثقافة 

مكاناً  يك�ن  واأن  الكتاب  معار�ص 

جاذباً للمتعة والت�ض�ق مع الفعاليات 

اأن يك�ن  الأخرى امل�ضاحبة، متمنياً 

الرقمية  وال�ضركات  الن�ضر  ل��دور 

اأك��ر  ت���اج��د  الرقمية  وللمكتبات 

للكتاب  الأول  الق�ضيم  معر�ص  يف 

لن�اكب التقنية وم�ضتجدات الع�ضر 

مب���ا ي��ت���اف��ق م���ع رغ���ب���ات ال��ق��راء 

لعلم  جديد  بكل  والأخ��ذ  وال�ضباب 

الن�ضر احلديث.

م���ن ج��ه��ت��ه ب���ني رئ��ي�����ص احت���اد 

ال��ن��ا���ض��ري��ن ال�����ض��ع���دي��ني ال��دك��ت���ر 

اأحمد احلمدان اأن معر�ص الق�ضيم 

النا�ضرين  جمعية  �ضتعتمده  للكتاب 

يقام  �ضن�ياً  معر�ضاً  ال�ضع�ديني 

اأن  اإىل  م�ضرياً  اهلل،  ب��اإذن  عام  كل 

 100 ح�ايل  به  �ضي�ضارك  املعر�ص 

من�ضة  ه��ن��اك  و�ضيك�ن  ن�ضر  دار 

الكتب  وت���ق��ي��ع  امل���ؤل��ف��ني  ل��ت��ك��رمي 

مع  بالتعاون  اجل��دي��دة  وامل���ؤل��ف��ات 

اإىل  م�ضرياً  الأدب��ي،  الق�ضيم  ن��ادي 

للمعار�ص  اأمام اجلمعية خارطة  اأن 

ك�ن  اأحدها  ه�  الق�ضيم  ومعر�ص 

املنطقة تزخر بالكثري من الهتمام 

الثقايف والأدبي، م��ضحاً اأن جمعية 

اإىل  ت�ضعى  ال�ضع�ديني  النا�ضرين 

وت�ضجيع  ال�ضع�دي  النا�ضر  خدمة 

اإن��ت��اج  اأي  ن�ضر  وت��ب��ن��ي  امل���ؤل��ف��ني، 

الذي  الع�ضر  متطلبات  مع  يت�افق 

الإعالمية  اجلهات  لف�ضح  يخ�ضع 

ويك�ن متميزاً.

ب��ع��د ذل���ك د���ض��ن ���ض��م���ه امل���ق��ع 

الأول  الق�ضيم  مل��ع��ر���ص  اخل��ا���ص 

الت�ا�ضل  م���ق��ع  وح�����ض��اب  للكتاب 

اخلا�ص باملعر�ص على ت�يرت.

المعرض يأتي بجهد مشترك بين إمارة المنطقة ووزارة التعليم وجمعية الناشرين السعوديين

  المملكة تحقق المركز الرابع في الكيمياء 
بمعرض تايوان ٢٠١٨

الرابع يف جمال الكيمياء يف  ال�ضع�دية املركز  حققت اململكة العربية 

للعل�م ٢٠١٨ عن م�ضروع الطالب عبدالعزيز بن  تاي�ان الدويل  معر�ص 

يحيى ال�ضهراين من ثان�ية اأبها الأوىل من اإدارة تعليم ع�ضري، عن م�ضروعه 

لتح�ضني  الروثيني�م  لدعم حمفزات  امل�ضتدام  اجلرافني  »اأك�ضيد  بعن�ان 

فعالية عملية نزع الكربيت املهدرج للثاي�فني«.

وكانت رئي�ضة تاي�ان ت�ضاي اينغ وي، قد �ضاركت يف اختتام فعاليات معر�ص 

تاي�ان الدويل للعل�م ٢٠١٨ TISF املقام يف مدينة تايبيه عا�ضمة دولة تاي�ان 

وبح�ض�ر عدد من ال�زراء وامل�ض�ؤولني وممثلي دول ال�ف�د امل�ضاركة. وكانت 

وزارة التعليم قد �ضاركت من خالل طالب وطالبات ال�طن من امل�ه�بني 

وامل�ه�بات يف املعر�ص، حيث مثل اململكة ثالثة م�ضاريع، بالإ�ضافة للم�ضروع 

الفائز،   حيث �ضاركت الطالبة دانة عبداهلل الغامدي من اإدارة تعليم املنطقة 

بدائية  م�اد  اإىل  الكيميائية  املخلفات  »حت�يل  بعن�ان  مب�ضروع  ال�ضرقية 

لت�ضنيع الأدوية« يف جمال هند�ضة البيئة. فيما �ضارك الطالب حممد �ضليمان 

النهدي من اإدارة تعليم املنطقة ال�ضرقية يف جمال عل�م احلا�ضب وهند�ضة 

املعل�مات، مب�ضروع بعن�ان »ا�ضتخدام امل�جات ف�ق ال�ض�تية مل�ضاعدة فاقدي 

الب�ضر يف معرفة طريقهم وحتذيرهم من الع�ائق مع �ضه�لة العث�ر عليهم«. 

وامل�ضروع الرابع للطالبة مروج اجليزاين من اإدارة تعليم جدة يف جمال العل�م 

الجتماعية وال�ضل�كية بعن�ان »تعزيز كفاءة اليد اليمنى للطفل الأي�ضر من 

ذوي الحتياجات اخلا�ضة« �ضمن املبتكرات يف العالج املهني. من جانبه قدم 

الدكت�ر عبداهلل العفي�ص مدير عام امل�ه�بني ورئي�ص ال�فد ال�ضع�دي �ضكره 

وتقديره ملعايل وزير التعليم الدكت�ر اأحمد بن حممد العي�ضى وكافة قيادات 

الدولية  واملناف�ضات  امل�ضاركات  يف  الطالب  دعمهم جلميع  على  ال���زارة 

وامل�ه�بني وامل�ه�بات منهم على وجه اخل�ض��ص، كما �ضكر كافة اأع�ضاء 

ال�فد امل�ضارك من امل�ضرفني وامل�ضرفات والطالب والطالبات ملا قدم�ه من 

جه�د ومتيز  يف متثيل اململكة العربية ال�ضع�دية بكل فخر نال اإعجاب الدول 

امل�ضاركة. املعر�ص يعترب م�ضابقة دولية يف البحث العلمي لطالب املدار�ص 

الثان�ية، وقد مت فيه عر�ص  159 م�ضروًعا علمًيا للتناف�ص تقدم بها ٤٨٦ 

طالباً وطالبة من جميع الدول امل�ضاركة فيما بلغ عدد الدول امل�ضاركة ٢٣ 

دولة، وهي »اململكة العربية ال�ضع�دية – ال�ليات املتحدة الأمريكية - جن�ب 

اأفريقيا - �ض�ي�ضرا - كندا - تركيا - ت�ن�ص - الفلبني - رو�ضيا - اأندوني�ضيا - 

تاي�ان - مكاو - ج�اما - النريويج  -  تايالند - ك�ريا اجلن�بية - �ضنغاف�رة 

- اليابان  - ني�زلند - اإيطاليا - ال�ض�يد - هنغاريا - املك�ضيك«، واملعر�ص 

ينظمه �ضن�ياً املركز ال�طني لتعليم العل�م »NTSEC« بدولة تاي�ن.

المملكة تحقق نموًا كبيًرا في كفاءة اللغة 
اإلنجليزية عام 2017

اأظهر م�ؤ�ضر »EF« لكفاءة اللغة الإجنليزية يف اأحدث ت�ضنيف عاملي 

لأف�ضل الدول التي ي�جد بها متحدث�ن باللغة الإجنليزية لغري الناطقني 

بها، منً�ا كبرًيا يف اململكة العربية ال�ضع�دية، وتربعت ه�لندا على راأ�ص 

القائمة بني 80 دولة يف مهارات اللغة الإجنليزية.

وكانت »EF« وهي �ضركة رائدة يف برامج تعليم اللغة الإجنليزية ح�ل 

العامل قد اأطلقت مبادرة »EF PEI« يف جمل�ص العم�م الربيطاين، وذلك 

بعد اأن حتدث الروائي الربيطاين �ضيبا�ضتيان ف�لك�ص عن اللغة الإجنليزية 

كاأداة رئي�ضية للتفاعل العاملي والزدهار امل�ضرتك، ويقي�ص م�ؤ�ضر »EF« لكفاءة 

اللغة الإجنليزية اكت�ضاب م�اطني الدول مهارات اللغة الإجنليزية. وارتفعت 

كفاءة اللغة الإجنليزية يف اململكة عام 2017 بن�ضبة 8 يف املئة مقارنة بالعام 

الذي �ضبقه ومقارنة مبعدل من� بلغ 2% فقط عام 2016، ووفًقا للتقرير 

فاإن الدول التي حتقق اأعلى كفاءة يف اللغة الإجنليزية متيل اإىل احل�ض�ل على 

خدمات اإنرتنت اأف�ضل وزيادة ال�ضتثمار يف الأبحاث والتنمية مقارنة بالدول 

ذات الكفاءة املنخف�ضة يف اللغة الإجنليزية. وبالإ�ضافة لتعلم اللغات عرب 

الإنرتنت الذي اكت�ضب اأهمية و�ضعبية كبرية خالل ال�ضن�ات القليلة املا�ضية، 

تعترب املنح الدرا�ضية لطالب اجلامعات للدرا�ضة يف اخلارج واحدة من اأبرز 

الطرق �ضعبية وجناًحا يف التدريب على اللغة الإجنليزية، كما اأنها اأ�ضهل يف 

التنفيذ وحمفزة اأكر للطالب، وح�ضب امل�ؤ�ضر تعد اململكة العربية ال�ضع�دية 

واملك�ضيك واملجر من اأكر الدول التي ت�فر منحاً درا�ضية لطالبها للدرا�ضة 

يف اخلارج، يف حني تعتمد الربازيل على ف�ض�ل حت�ضريية لتعلم اللغة للنجاح 

يف اخلارج.



تدر�س نظرية »الت�أطري الإعالمي« 

ال��ر���س���ل  ت���أث��ري  واأدوات  ظ����روف 

ف���أح��داث  املتلقني،  يف  الإع��الم��ي��ة 

ل  الإعالمية  الر�س�ئل  وم�س�مني 

اإل  ذاته�  حد  يف  مغزى  له�  يكون 

اإذا و�سعت يف تنظيم و�سي�ق واأطر 

والن�سو�س  الألف�ظ  تنظم  اإعالمية 

واملع�ين وت�ستخدم اخلربات والقيم 

الجتم�عية ال�س�ئدة.

عندم� يقع ح�دث معني ف�حلدث 

ق��د ل ت��ك��ون ل��ه دلل���ة ك��ربى عند 

و���س���ئ��ل  و���س��ع��ت��ه  اإذا  اإل  ال��ن������س 

الإعالم يف اإط�ر اإعالمي من حيث 

على  وال��رك��ي��ز  وال�سي�غة  اللغة 

ه�م� يف  ي�سبح  معني حتى  عن�سر 

قلب الإط�ر الجتم�عي كله.

تعريف النظرية

ي����ع����رف »ج����وف����م�����ن« الأط�����ر 

الإع���الم���ي���ة ب����أن���ه����: ب��ن���ء حم��دد 

و�س�ئل  ت�ستخدمه�  التي  للتوقع�ت 

اإدراًك�  اأكرث  الن��س  لتجعل  الإعالم 

ل��ل��م��واق��ف الج��ت��م���ع��ي��ة يف وق��ت 

من  ه���دف��ة  عملية  اإذن  فهي  م���، 

ب���لت�����س���ل ع��ن��دم��� يعيد  ال��ق���ئ��م 

يف  ت�سب  ح��ت��ى  ال��ر���س���ل��ة  تنظيم 

وموؤثراتهم  الن��س  اإدراك����ت  خ�نة 

الإقن�عية.

حم�ولة  هي  الإعالمية  والأط��ر 

ال��ن������س يف  ي��درك��ه  م���  ب��ني  ت�س�به 

حي�تهم اليومية وبني بن�ء الر�س�ئل 

ال��و���س���ئ��ل  ت��ف��ع��ل  ك��م���  وت�سكيله� 

الو�سيلة  اأن  مبعنى  الإع��الم��ي��ة؛ 

التغيري  اإىل  تهدف  ل  الإع��الم��ي��ة 

تهدف  ولكنه�  جديدة  قيم  بن�ء  اأو 

اأكرث اإىل ال�ستف�دة من الفهم الع�م 

املوجود.

ت�أثريه�

الأب���رز  املنظر  »اإن��ت��م���ن«  وي���رى 

ت���أث��ري الأط���ر  اأن  ال��ن��ظ��ري��ة  ل��ه��ذه 

الإعالمية على الر�س�ئل ل يتم عرب 

ت�سكيل الإط�ر ب�سكل متعمد فقط، 

وال��ت��ج���ه��ل  ب���حل��ذف  يتحقق  ب��ل 

والإغ���ف����ل امل��ق�����س��ود، ورمب���� غري 

اأي  ب�لت�س�ل؛  الق�ئم  من  املق�سود 

اأن عملية الت�أطري توؤثر يف: املر�سل- 

الثق�يف  الط�ر  املتلقي-  الر�س�لة- 

والجتم�عي.

اأهميته�

الإعالمية  الأط���ر  اأهمية  ت��ربز 

خربية  ق�س�س  اإن��ت���ج  اإمك�نية  يف 

الواقع  م��ن  معينة  ج��وان��ب  واإب���راز 

وعزل جوانب اأخرى، كم� اأن الأطر 

حتدد مدى مالحظة وفهم الأفراد 

له�  تقييمهم  وكيفية  للم�سكلة، 

وت�سرفهم اإزاءه�، فت�أطري الأحداث 

الإع��الم ميكن  و�س�ئل  والأخب�ر يف 

م يف كيفية فهم  اأن يوؤثر ب�سكل منَظّ

تركيز  اأن  كم�  ل��الأخ��ب���ر،  املتلقني 

اإب��راز معلوم�ت معينة  الإط���ر على 

يزيد من اإمك�نية اإدراك املتلقي له�، 

مع�جلته�  ثَمّ  ومن  معن�ه�  واإدراك 

وتخزينه� يف ذاكرته.

الت�أطري  اأدب��ي���ت  اأو�سحت  وق��د 

الإدراك  يف  ال���ق���وي���ة  ت����أث���ريات���ه 

الجتم�عي والتف�سيالت ال�سي��سية 

ل���الأف���راد، ونَ���َب���ع ه���ذا الأم����ر من 

ال�سحفية  التق�رير  درا�سة  خ��الل 

والتلفزيونية، علًم� اأن اختي�ر الأطر 

وتنوعه� مهم جًدا يف تنويع وجه�ت 

النظر.

الإعالمية  ل��الأط��ر  اأن���واع  ع��دة  العلم�ء  ق��دم 

املرتبطة غ�لب�ً بتغطية و�س�ئل الإعالم لالأخب�ر، 

الركيز  يتم  الإط�ر املحدد بق�سية؛ حيث  الأول 

على ق�سية اأو حدث جوانبه وا�سحة عند اجلمهور 

لأنه مرتبط بوق�ئع ملمو�سة عندئذ يركز الإط�ر 

على املدخل ال�سخ�سي اأو تقدمي عن��سر احلدث 

وتداعي�ته، مثل اأنفلونزا الطيور، احلدث انت�س�ر 

�سلوكية  اإج����راءات  ن�س�ئح  الإ���س���ب��ة،  مظ�هر 

ق�س�س  امل�����س��وؤول��ني،  وق����رارات  اأدوار  وط��ب��ي��ة، 

اأو ال�سلع التي ت�سررت،  اإخب�رية عن الإ�س�ب�ت 

البدائل املت�حة عند احلكومة وال�سعب.

الع�م: يرى الأحداث يف �سي�ق  الإط�ر  الث�ين 

ع�م جمرد ويقدم تف�سريات ع�مة للوق�ئع يربطه� 

ثقيلة  تكون  وقد  وال�سي��سية،  الثق�فية  ب�ملع�يري 

اأنه�  اإل  املهنية  الن�حية  من  املتلقي  نف�سية  على 

والقن�ع  احللول  وتقدمي  امل�سكالت  لفهم  ه�مة 

على املدى البعيد، فح�دث انتح�ر �سخ�س فقري 

مثاًل يع�لج يف اإط�ر البط�لة اأو الفقر الذي يهدد 

واأهمية  الجتم�عي  الت�س�من  وغي�ب  املجتمع، 

جم�نية التعليم.

الث�لث اإط�ر ال�سراتيجية: يرى الأحداث يف 

القومي  املوؤثر على الأمن  �سي�قه� ال�سراتيجي 

ال�سي��سية  الأح���داث  مع  الإط����ر  ه��ذا  وي��ت��الءم 

والع�سكرية ويركز على قيم مثل الولء والنتم�ء 

اأو  والنه�سة  والت�أخر  والتقدم  واخل�س�رة  والفوز 

والتن�ف�س  وال�سراع�ت  احلروب  ولغة  النهي�ر، 

الوطني والدويل، ومبداأ النفوذ والقوة وم�س�دره 

واأ�سخ��سه ومظ�هره.

ال����راب����ع اإط�������ر اله��ت��م���م���ت 

الإن�س�نية؛ يرى الأحداث يف �سي�ق 

والع�طفية  الإن�����س���ن��ي��ة  ت���أث��ريات��ه��� 

قوالب  يف  الر�س�ئل  ت�س�غ  الع�مة 

وق�س�س درامية ذات نزعة ع�طفية 

يتربع  ال��ذي  ال�سخ�س  مثل  م��وؤث��رة 

اإن��ق���ذ  اأع�����س���ئ��ه لأج���ل  اأو  مب���ل��ه 

الآخرين.

اخل�����م���������س اإط����������ر ال���ن���ت����ئ���ج 

الإط����ر  ه��ذا  ي�سع  الق��ت�����س���دي��ة: 

الوق�ئع يف �سي�ق النت�ئج القت�س�دية 

وي�سري  الأح���داث  عن  نتجت  التي 

على  ال��ق���ئ��م  اأو  امل��ت��وق��ع  ل��ل��ت���أث��ري 

الأفراد والدول واملوؤ�س�س�ت، ويركز على النت�ئج 

ف�علية  اأك��رث  الإعالمية  الر�س�لة  جلعل  امل�دية 

واأكرث ارتب�ط�ً مب�س�لح الن��س.

الق�ئم  ي�سع  امل�����س��وؤول��ي��ة:  اإط�����ر  ال�����س���د���س 

»من  ال�سوؤال  عن  لالإج�بة  الر�س�لة  ب�لت�س�ل 

امل�سوؤول عن الأفراد واملوؤ�س�س�ت والدولة معنيون 

مبعرفة امل�سوؤول عن احلدث وحتديده يف �سخ�س 

اأو موؤ�س�سة اأو ق�نون اأو �سلوك اأو حكومة حمددة.

ال�س�بع اإط�ر ال�سراع؛ تقدم الأحداث يف اإط�ر 

الر�س�ئل  تتج�هل  قد  ح���د،  �سراعي  تن�ف�سي 

�سي�ق  اإب��راز  �سبيل  ه�مة يف  عن��سر  الإعالمية 

ال�سراع، تربز الف�س�د وعدم الثقة يف امل�سوؤولني، 

وتر�سد  الأح��داث  ترى  اأن  الأ�سخ��س قبل  ترى 

الأه��داف  تر�سد  اأن  قبل  امل�س�لح 

مبقي��س  غ�لب�  ال��ر���س���ل��ة  وتقي�س 

واملهزوم  واملنت�سر  والرابح  اخل��سر 

وهو بعد يب�لغ ال�سحفيون واملذيعون 

ل��الأح��داث  اإط�����ًرا  ك��ث��رًيا يف جعله 

عن  احلزب  مر�سحي  اأحد  »اعتذار 

خو�س الن��ت��خ���ب���ت  ق��د ي��وؤط��ر يف 

�سي�ق: �سراع خطري داخل احلزب، 

تن�ف�س بني القدمي واجلديد«.

الأخالقية:  املب�دئ  اإط���ر  الث�من 

يعر�س الوق�ئع يف ال�سي�ق الأخالقي 

وال��ق��ي��م��ي ل��ل��م��ج��ت��م��ع، ي��خ���ط��ب 

املعتقدات واملب�دئ الرا�سخة عند املتلقي، الق�ئم 

ب�لت�س�ل يرد احلدث رداً مب��سًرا لوع�ء املجتمع 

والأدل��ة  ب�لقتب��س�ت  ي�ست�سهد  قد  الأخ��الق��ي، 

ب�مل�س�در  اأو  للوق�ئع  �سوقه  تدعم  التي  الدينية 

واجلم�ع�ت املرجعية التي توؤكد هذا الإط�ر.

هل أنت راٍض عن نفسك؟

لو اأن اأحداً �س�ألك: هل اأنت را�سٍ عن نف�سك؟ بكل ب�س�طة �ستقول: نعم، 

اأن� را�سٍ عن نف�سي كل الر�س�.

ولو �س�ألك: هل تعرف نف�سك؟ �ستقول مب��سرة: نعم، اأعرف نف�سي جيداً. 

اإنه� نف�سي! كيف ل اأعرفه�! لكن يف اأعم�ق نف�سك، اأنت يف احلقيقة ل�ست 

را�سي�ً عن نف�سك كل الر�س�، كذلك اأنت ل تعرف نف�سك مت�م املعرفة.

اأنف�سن�،  نعرف  اأنن�  هذا  يعني  اأنف�سن�  عن  را�سون  اأنن�  نعتقد  كن�  اإذا 

ومعنى اأنن� نعرف اأنف�سن� يعني هذا اأنن� را�سون عن اأنف�سن�، لكن يف الواقع 

م� هذه اإل اأحالم، جمرد اأوه�م، اإنه� اأ�س�ليب ابتدعن�ه� »نعم اأن� اأعرف 

نف�سي«! اإنه� خدعة معكو�سة كي نهدر ط�قتن� هب�ًء فنهرب من واقعن�.

اأعرف �سخ�س�ً كن� نظنه مالك�ً بل هو اأي�س�ً ك�ن يظن نف�سه مالك�ً يف 

الطيبة وح�سن اخللق، را�سي�ً عن نف�سه، ل يوؤذي اأحداً، ول يرغب اأحد 

اأحد وهو م�س�مل حتر�سه املالئكة، كم�  يوؤذيه  اأن  اإذ كيف ميكن  ب�إيذائه، 

يقولون، حل�سن خلقه، هذا م�ستحيل، واإن اأح�س�ست ب�أن الإن�س�ن امل�س�مل 

نعيم حل�سن  ب�أنه يف  ثقة  كن على  منك،  فهم  �سوء  فهذا  ل��الأذى  يتعر�س 

خلقه، فح�سب م� كلن� نعتقد؛ اأن لكل فعل نتيجة، مبعنى؛ الفعل ونتيجته 

متالزم�ن.

لكن من كن� نظنه مالك�ً، �سرع�ن م� اأكل »خ�زوق�ً«، بعد اأن ك�ن فقرياً 

رزق ب�مل�ل، وب�ملن�سب، فتكرب وجترب، ف�نك�سف معدنه.

لالإج�بة عن ال�سوؤال اأعاله، تذكر كلمتني: الأوىل الن�سج والث�نية الوعي، 

اإذا  لكنهم�  �س�أن،  منهم�  لكل  وعي�ً،  لي�س  والن�سج  ن�سج�ً،  لي�س  ف�لوعي 

احتدا مع بع�سهم� اأو�سالك اإىل الر�س� ومنه اإىل ال�سع�دة.

الن�سج يكرب مع النف�س والوعي يكرب ب�ملعرفة، ومن خالل امل�س�واة بني 

درجة الر�س� واملعرفة، وبني الن�سج والوعي، �ست�سبح مت�س�حل�ً مع نف�سك 

ورا�سي�ً ومتن�غم�ً مع الوجود، ي�سندك وعي راٍق ويتملكك توا�سٍع معريف، 

كل  نف�سي  را���سٍ عن  اأن���  نعم  بثقة:  اأن جتيب  ت�ستطيع  احل���ل  ويف هذه 

الر�س�، واأعرف نف�سي جيداً.

سيـــن 
وجيم

التأطير اإلعالمي وصياغة الخبر

فكر خارج 
الصندوق

أنواع األطر اإلعالمية

»من يبحث عن املجد ثم يتهرب من 

تبع�ته، اأو يتك��سل عن اأداء واجب�ته، ل 

ميكنه اأن ي�سل«.

باولو كويلو - روائي وفيل�صوف برازيلي معا�صر

اأ�سهر رواي�ته »اخليمي�ئي« ومتت 

ترجمته� اإىل 80 لغة

صورة نقدية

شارك في التعليق على هذه 
الصورة وأرسل مشاركتك إلى 

إيميل الصحيفة قبل نهاية 
دوام يوم األربعاء القادم 

وسوف يتم نشر أجمل تعليق
RESALAH@KSU.EDU.SA
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�أن  �إىل  حديثة  در����س��ة  خل�ست 

�الجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  ع��دد 

�أن  �لتي ي�ستخدمها �ل�سخ�ص ميكن 

تك�سف �لكثري عن �سحته �لنف�سية، 

حيث �إن �ال�ستخد�م �ملفرط لها قد 

وتوتر  �سغط  حتت  �ل�سخ�ص  ي�سع 

عر�سة  �أكرث  بذلك  لي�سبح  ز�ئدين 

للإ�سابة بنوبات �الكتئاب و�لقلق.

بيت�سبورغ  بجامعة  باحثون  ووجد 

�لذين  �الأ�سخا�ص  �أن  �الأم��ري��ك��ي��ة، 

موقًعا   11 �إىل   7 من  ي�ستخدمون 

بينهم  يرتفع  �الجتماعي  للتو��سل 

و�لقلق  للكتئاب  �لتعر�ص  خطر 

�مل�ستخدمني  �أ�سعاف  ثلثة  مبعدل 

�الآخ����ري����ن مم���ن مي��ت��ل��ك��ون ع��دد 

ح�سابات �أقل على تلك �ملو�قع.

 1787 على  �أج��ري��ت  �ل��در����س��ة 

�ملتحدة  �لواليات  يف  بالغاً  �سخ�ساً 

�الأمريكية، تر�وحت �أعمارهم ما بني 

�أد�ة  با�ستخد�م  عاماً،   32 �إىل   19
ال�ستبيان  ��ستناد�ً  �الكتئاب  لتقييم 

و�سائل  ����س��ت��خ��د�م  ت��اأث��ري  لتحديد 

�ل�سحة  على  �الجتماعي  �لتو��سل 

�لنف�سية. وقد طلب �لباحث �لرئي�ص 

يف �لدر��سة د. بر�يان برمياك، من 

�أكرث  �ختيار  �لدر��سة  يف  �مل�ساركني 

�سعبية  �الجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 

ويوتيوب، وتويرت،  ما بني في�سبوك، 

�سات،  و�سناب  و�ن�ستغر�م،  وقوقل، 

وبينرتي�ست،  وت��ام��ب��ل��ر،  وري���دي���ت، 

وفاين، ولينكد �إن.

�أولئك  �أن  تبني  �لنتائج  وبتحليل 

�إىل   7 ب��ني  م��ا  ي�ستخدمون  �ل��ذي��ن 

11 موقع تو��سل �جتماعي �رتفعت 
�حتماالت  م��رة   3.1 مبعدل  بينهم 

باأعر��ص �الكتئاب، مقارنة  �الإ�سابة 

ي�ستخدمون  �ل��ذي��ن  ب��االأ���س��خ��ا���ص 

موقعني �أو �أقل للتو��سل �الجتماعي.

�الأ�ستاذ  برمياك،  بر�يان  د  و�أكد 

�ل�سحية،  للعلوم  بيت�سربغ  بجامعة 

�أن  �جلامعة،  رئي�ص  نائب  وم�ساعد 

�الجتماعي  �لتو��سل  من�سات  تعدد 

�لعقلية  �ل��ق��در�ت  على  �سلباً  يوؤثر 

و�ل�����س��ح��ة �ل��ن��ف�����س��ي��ة و�مل��ع��رف��ي��ة 

�أو  �أ���س��ب��اب  ك��ان��ت  مهما  لل�سخ�ص 

دو�فع �متلكه لكل هذه �حل�سابات 

على مو�قع �لتو��سل �الجتماعي.

و�أ�سار �إىل �أن �لرتكيز يف كل هذه 

�حلر�ص  م��ع  و�ح���د  �آن  �مل��و�ق��ع يف 

معها  و�حد  مب�ستوى  �لتو��سل  على 

للكثري  �ل�سخ�ص  �أمر يعر�ص  جميعاً 

من �ل�سغط و�لتوتر، �الأمر �لذي قد 

يوؤدي يف �لنهاية الإ�سابته باالكتئاب، 

باالإ�سافة �إىل �أن طول فرتة �لوقت 

�مل�ستغرق على هذه �ملو�قع له تاأثري 

�سلبي �أي�ساً.

�أن  �أك����دت  �ل��در����س��ة  �أن  ورغ���م 

��ستخد�م �أكرث من 7 مو�قع للتو��سل 

�إىل  ي����وؤدي  �أن  �الج��ت��م��اع��ي مي��ك��ن 

برمياك  �أن  �إال  باالكتئاب،  �الإ�سابة 

يحتاج  ي���ز�ل  ال  �مل��و���س��وع  �أن  ي��رى 

�إىل �ملزيد من �لدر��سات و�الأبحاث 

العتماده ب�سكل تام.

المرأة في السيرة الذاتية

ب�سمة حمي�سن �لقثامي

�سعت �ملوؤلفة ب�سمة حمي�سن 

�لكتاب،  ه��ذ�  يف  �ل��ق��ث��ام��ي، 

�سورة  على  �ل�����س��وء  الإل��ق��اء 

�ل�سرية  ك��ت��اب��ات  يف  �مل�����ر�أة 

وتناولت  �ل�سعودية،  �لذ�تية 

ك�����َلّ م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��و���س��ع��ه��ا 

وق�����س��اي��اه��ا �الج��ت��م��اع��ي��ة 

��ا،  �أًمّ باعتبارها  و�سلوكها 

وج�����دة، وع���م���ة، وخ��ال��ة، 

ودر�ست  وزوج���ة،  و�ب��ن��ًة، 

�لر�قية  �لفنية  �الأ�ساليب 

لدى  �أد�ئ��ه��ا  وم�ستويات 

ُك���ّت���اب ه����ذ� �ل���ن���وع من 

�الأدب.

�سورة �ملر�أة

وق�ساياها«  �ملر�أة  �سورة  »ت�سكيلت  �الأول  �لف�سل  تناولت يف 

وذكرت �أنه عندما �ختار �الأدباء �ل�سعوديون �لك�سف عن ذو�تهم 

ت�سويًر�  �الأدب��ي��ة  �لفنون  �أ�سدق  �إىل  �جتهو�  فاإنهم  للآخرين، 

للإن�سان؛ فاختارو� فَنّ �ل�سرية �لذ�تية، غري �أَنّ �ل�سدق �ملح�ص 

يف �ل�سرية �لذ�تية ظهر حوله �إ�سكالية نقدية.

ولقد جاء �لف�سل �الأول يف مبحثني رئي�سني: د�ر �أولهما حول 

ت�سكيلت �سورة �ملر�أة، وفيه حتدثت �ملوؤلفة عن �أهم �ل�سخ�سيات 

�ملوؤثرة و�أبعادها من خلل روؤية �لكاتب للمر�أة، وتطلعه �إليها، وحتليل 

�أن �ل�سدق يف كتابات �ل�سرية �لذ�تية ن�سبي  �سخ�سيتها، وذكرت 

با�ستثناء ما يتعلق منها باالأم؛ كونها ل�سيقة بالنف�ص، و�أن دورها يف 

�حلياة ال يخفى على �أحد، ولي�ص يف علقتها معهم ما مينع �لن�سر 

�أو يجعل �لكاتب يخجل من �لت�سريح به �أو يحجب بع�سه.

رمز �الحتو�ء

كما ذكرت �أن �جلدة عند كثري من كتاب �ل�سري �لذ�تية هي رمز 

و��سًحا يف حياتهم  �أثًر�  وتركت  �الآمن،  و�مللجاأ  و�حلنّو  �الحتو�ء 

و�إبد�عهم، و�أنهم كتبو� عن �لزوجة ب�سورتيْها �لتقليديتني: �ملطيعة 

و�ملتمردة، وعن �البنة �لتي حتتاج د�ئًما �إىل �لرعاية �الأبوية، وما 

�لثاين  �ملبحث  ويف  جتاهها.  وم�ساعر  حنان  من  �الأب  ي�سمره 

�ص لها �الأدباء يف �سريهم  تناولت �لق�سايا �الجتماعية �لتي تعَرّ

�لذ�تية و�لتي تعك�ص حال جمتمعاتهم، مثل: �لطلق، و�لعنو�سة، 

هذه  �ل�سري  ُكتاب  ر  �سَوّ وكيف  و�أّميتها،  �مل��ر�أة  وتعليم  و�ل��زو�ج، 

�لق�سايا، ور�سدو� جو�نب بع�ص معاناتهم معها.

�لبناء �لفني

وجممل  �لكتابات،  لتلك  �لفني  �لبناء  �لثاين  �لف�سل  تناول 

�خل�سائ�ص و�ملميز�ت �لفنية و�جلمالية، و�أبعادها �لداللية من جهة 

�مل��ر�أة، وجاء يف خم�سة مباحث، فتحدث �الأول  �رتباطها ب�سورة 

عن �للغة �لتي و�سفتها باأنها »تلملم �سمات جمموع مكونات �لن�ص، 

�لتاأثري �ملتباَدل« وعن م�ستويات �للغة �لتقريرية،  وترتبط بعلقة 

بنوعيه:  �حل��و�ر  ذكرت  كما  و�لوثائقية،  و�ل�سعورية،  و�لتعبريية، 

لل�سخ�سيات من  �لثاين  �ملبا�سر. وُخ�س�ص �ملبحث  �ملبا�سر وغري 

خلل �أبعادها: �جل�سمية، و�لنف�سية، و�الجتماعية، و�أهميتها؛ كونها 

رئي�سة وثانوية، حيث �إن �لعمل �الأدب��َيّ ال يخلو من �ل�سخ�سيات 

�الإن�سانية �سو�ء كانت و�قعية �أو خيالية.

�الجتاه �لزماين و�ملكاين

�الأحد�ث  على  و�عتماده  �حلدث  فتناول  �لثالث،  �ملبحث  �أما 

�لو�قع،  يف  كما حدث  حقيقة  بها  يُ��ر�د  �لتي  و�لثانوية  �لرئي�سة 

و�لبناء �حِلكائي �لذي ير�د به �لطريقة �لتي �تخذها �لكاتب يف 

�َسرده. و�خت�ص �ملبحث �لر�بع بالزمان، وقد عاجلت �ملوؤلفة فيه 

�ل�سعودية، وذلك بتحديد طابع  �لذ�تية  لل�سرية  �لزمايَنّ  �الجتاه 

�ملا�سي و�حلا�سر و�مل�ستقبل،   : �ل�سردِيّ �لزمن  �لزمن من خلل 

قــــــــــــــــرأت لك..

للدر��سات  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك  م��رك��ز  ��ستعر�ص 

�للقاء  خ��لل  »كاب�سارك«،  �لبرتولية  و�لبحوث 

متنوعة  در��سات  �أرب��ع  �سنوي،  �لربع  �الإعلمي 

»تاأثري  �الأوىل  ناق�ست  و�القت�ساد،  �لطاقة  يف 

و�سائل  يف  للوقود  �ملحلية  �الأ�سعار  �إ�سلحات 

تعديل  »�آث��ار  و�لثانية  �ململكة«،  يف  �لعامة  �لنقل 

�أ�سعار �لبنزين يف �لطلب و�لرفاهية �الجتماعية 

»�آث���ار  ل��در����س��ة  �لثالثة  وتطرقت  �ململكة«،  يف 

و�لكهرباء  �ل�سناعي  �ل��وق��ود  �أ���س��ع��ار  �إ���س��لح 

�ل�سكنية يف �ململكة«، فيما تناولت �لر�بعة »�لنمو 

و�ال�ستثمار و�لتحول نحو �نبعاثات �أقل للكربون، 

»�إ�سلح  در��سة  و�أ�سارت  �ل�سعودية«.  نظرة على 

يف  �ل�سكنية  و�لكهرباء  �ل�سناعي  �لوقود  �أ�سعار 

�إ�سلح  �آث��ار  من  �حل��د  �سرورة  �إىل  �ل�سعودية« 

ذوي  �مل�ستهلكني  ميز�نيات  يف  �ل��وق��ود  �أ�سعار 

�ل��دع��م  ب��ر�م��ج  يف  و�ل��ن��ظ��ر  �ملنخف�ص  �ل��دخ��ل 

لتخفيف �لعبء عن �الأ�سر ذ�ت �لدخل �ملنخف�ص 

�لتي �ستدفع مبالغ �أكرث للكهرباء كربنامج ح�ساب 

�ملو�طن، مو�سحة �أن نظام �لطاقة �سيحقق نحو 

12 مليار دوالر »45 مليار ريال �سعودي« �سنوياً 
جر�ء حترير �أ�سعار �لوقود و�لكهرباء.

�الأ�سعار  �إ�سلحات  »تاأثري  در��سة  وتطرقت 

�ملحلية للوقود يف و�سائل �لنقل �لعامة يف �ململكة« 

�أ�سعار �لطاقة �أخرًي� يف �ململكة،  �إىل �إ�سلحات 

وتاأثري تنويع و�سائل �لنقل يف �ل�سعودية يف دخل 

�مل�ستهلكني على �ملدى �لطويل، وت�ساعد �لدر��سة 

�سّناع �لقر�ر على حتديد قدرة �مل�ستهلكني على 

وم�ستويات  �ل�سوق  �لوقود يف  �أ�سعار  مع  �لتكيف 

��ستهلك �لطاقة، �إ�سافة �إىل �الإير�د�ت �الإ�سافية 

�لتي �ستك�سبها �حلكومة بعد تنفيذ �الإ�سلحات.

�لبنزين  �أ�سعار  تعديل  »�آث��ار  در��سة،  وبحثت 

يف �لطلب و�لرفاهية يف �ململكة«، �لتغري�ت �لتي 

�ململكة  يف  �الجتماعية  �لرفاهية  على  ط���ر�أت 

نتيجة لتعديل �أ�سعار �لبنزين، وتاأثري �لزياد�ت يف 

�سعر �لبنزين يف �نخفا�ص �لطلب �ملحلي، وتاأثري 

الرتفاع  نتيجة  �لبنزين  على  �لطلب  �نخفا�ص 

�لدفينة  �ل��غ��از�ت  �نبعاثات  تقليل  يف  �الأ���س��ع��ار 

وتلوث �لهو�ء.

و�ال�ستثمار  »�ل��ن��م��و  جل�سة،  و����س��ت��ع��ر���س��ت 

و�لتحول نحو �نبعاثات �أقل للكربون.. نظرة على 

�القت�سادي  �لتنويع  يف  �ململكة  جهود  �ململكة« 

�لر�مية �إىل حتقيق منو �قت�سادي �أكرث ��ستد�مة 

�اللتز�م  لتحقيق  �ململكة  تنفذها  �لتي  و�لتد�بري 

 130 من  بالتخل�ص  باري�ص  �تفاقية  يف  �لوطني 

مليون طن من ثاين �أك�سيد �لكربون.

»�الآث���ار  بعنو�ن  حديثة  تربوية  در����س��ة  ح��ذرت 

�الجتماعية و�لنف�سية و�لرتبوية للألعاب �الإلكرتونية 

تلك  ميد�نية« من خطورة  در��سة  �الأطفال..  على 

وطريقة  و�سلوكهم  �الأطفال  نف�سية  على  �الألعاب 

�الأمور  �أولياء  توجيه  ب�سرورة  و�أو�ست  تفكريهم، 

نحو تقنني عدد �ساعات ��ستخد�م �الأطفال للألعاب 

�لدر��سي،  �لتح�سن  وربطها مب�ستوى  �الإلكرتونية، 

وعقد بر�مج تربوية �إر�سادية الأولياء �الأمور و�الأطفال 

حول �أ�سر�ر ممار�سة �الألعاب �الإلكرتونية. كما �أكدت 

�لدر��سة �لتي �أجريت بجامعة �مللك خالد على �أهمية 

توجيه �الأ�سرة �إىل و�سع بر�مج حظر على جو�الت 

و�حلر�ص  �ل�سيئة،  �الألعاب  متنع حتميل  �أطفالهم 

على �إل��ز�م �لطفل ب��اأدو�ر د�خ��ل جمموعات عمل 

لتنمية �لعمل �جلماعي، وحث �الأبناء على �الألعاب 

�لتعليمية �مل�ستِحدثة للتفكري و�لتحليل، �إ�سافًة �إىل 

مقرتح باإيجاد نظام ت�سنيف »عمري، ثقايف، نوعي« 

ت�سنيف  »جمل�ص  غر�ر  على  �الإلكرتونية  للألعاب 

�لربجميات �لرتفيهية«.

ودعت وز�رة �لتعليم لدر��سة �أفكار جديدة مثل 

تبني بع�ص �الألعاب �الإلكرتونية �جليدة وت�سمينها 

يف �ملناهج �لدر��سية، و�حلث على �إجر�ء �لعديد من 

�لدر��سات �مليد�نية حول علقة »�لعنف، �لغ�سب، 

�لعدو�نية، �الإب��د�ع، �مل�ستوى �لدر��سي« با�ستخد�م 

�الألعاب �الإلكرتونية.

»مواقع التواصل« يسبب االكتئاب االستخدام المفرط لـ

برامج الدعم ضرورية للحد من آثار إصالح األسعار

دراسة تحذر من خطورة األلعاب اإللكترونية على األطفال
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لوحة الفعاليات

26 جمادى الأوىل25 جمادى الأوىل

26 جمادى الأوىل25 جمادى الأوىل

26 جمادى الأوىل26 جمادى الأوىل

26 جمادى الأوىل25 جمادى الأوىل

26 جمادى الأوىل25 جمادى الأوىل

27 جمادى الأوىل26 جمادى الأوىل

معرضمؤتمر

مهرجانورشة

دورةدورة

مهرجانورشة

معرضدورة

دورةورشة

�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

 الدويل اخلام�س للطب الإ�شعاعي

الوقت: من ٨ �س اإىل ٤ م

اجلهة املنظمة: م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي 

ومركز الأبحاث

املكان: م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي ومركز الأبحاث

�شغار منتجون

الوقت: من ٥م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�ش�شة بتول لتنظيم املعار�س املحلية 

والدولية

املكان: منتزه البجريي

مهارات العمل �شمن فريق للموظفات

الوقت: من ٨�س اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

اأر�س العجائب .. وندرلند ..

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: بنية لتنظيم املعار�س واملوؤمترات

املكان: ملعب جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

ت�شميم وبناء املقرر الدرا�شي لأع�شاء هيئة التدري�س 

اجلدد

الوقت: من ٩٫٣٠ �س اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: كلية الطب

تطوير ملف التدري�س اجلامعي لأع�شاء هيئة 

التدري�س

الوقت:  من ٤ م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�س

اإعداد فل�شفة التدري�س اجلامعي لأع�شاء هيئة 

التدري�س

الوقت:  من ٤ م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�س

اجلنادرية ١٤٣٩هـ

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: وزارة احلر�س الوطني

املكان: اجلنادرية

التميز يف خدمة العمالء للموظفات

الوقت: من ٨�س اإىل ١ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٥

ريحانة للعطور

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: �شركة قيمة الذهبية

املكان: برج رافال كمبن�شكي

التدري�س اجلامعي الفعال لأع�شاء هيئة التدري�س 

اجلدد

التاريخ والوقت: ١٤٣٩/٥/٢٦هـ من ٤م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦

التعليم الن�شط لأع�شاء هيئة التدري�س

الوقت:  من ٤ م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�س
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2 جمادى الآخر27 جمادى الأوىل

3 جمادى الآخر29 جمادى الأوىل

19 جمادى الآخر2 جمادى الآخر

2 جمادى الآخر28 جمادى الأوىل

12 جمادى الآخر29 جمادى الأوىل

26 جمادى الآخر2 جمادى الآخر

مؤتمرورشة

مؤتمرمنتدى

ورشةدورة

ملتقىبرنامج

دورةملتقى

مؤتمرملتقى

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: م�اد اخلاليا ال�سم�سية: تقنيات التط�ير

العدد: الأول

Gavin J. Conibeer; Arthur Willoughby :امل�ؤلف

املرتجم: نا�سر حممد عبدال�سالم عمر، خليل عبدالرازق خليل

ال�سنة: 1438

ت�سكل الطاقة الكهرو�س�ئية جزءاً مهماً من الت�جه البحثي الدويل للحد من اعتماد العامل على 

ال�ق�د الأحف�ري، وه� التحدي البيئي الأكرث اأهمية. كما اأن زيادة الكفاءة ال�س�ئية، مع العمل على 

خف�س تكاليف اإنتاج اخلاليا ال�سم�سية وت�سغري حجمها، يعد اأمراً اأ�سا�سياً لل��س�ل اإىل نطاق الطاقة 

بالترياوات. ويناق�س كتاب »م�اد اخلاليا ال�سم�سية: تقنيات التط�ير«، واأحدث التط�رات للح�س�ل على 

اأق�سى قدر من الطاقة الكهربائية من ال�سم�س باأقل تكلفة مالية واأقل �سرراً بيئياً، وقد تناول هذا الكتاب امل��س�عات التالية: الظاهرة 

الكهرو�س�ئية، احلدود الفيزيائية الأ�سا�سية للتح�يل الكهرو�س�ئي، الت��سيف الفيزيائي للم�اد الكهرو�س�ئية، اخلاليا ال�سم�سية 

ال�سليك�نية البل�رية، اخلاليا ال�سم�سية ال�سليك�نية الالبل�رية  والبل�رية الدقيقة، خاليا املجم�عة الثالثة واخلام�سة ال�سم�سية، اخلاليا 

ال�سم�سية الكالك�جينيدية رقيقة الغ�ساء، اخلاليا ال�سم�سية الع�س�ية املطب�عة، اجليل الثالث من اخلاليا ال�سم�سية.

اإ�ضقاطات اخلرائط ونظم املعل�مات اجلغرافية وامل�ضاحة

بعد نفاد ن�سخ الإ�سدار الأول من الكتاب »اأ�سطح الإ�سناد 

واإ�سقاطات اخلرائط لال�ست�سعار عن بعد ونظم املعل�مات 

اجلغرافية وامل�ساحة« تبني حاجة املكتبة العربية ملثل هذه 

املراجع التي يحتاج اإليها املنتم�ن ملجالت اإن�ساء اخلرائط 

ونظم املعل�مات املرتبطة بالأماكن وامل�ساحة. ولذلك جاءت 

ال�سرح  من  مبزيد  الكتاب  لهذا  الثاين  الإ���س��دار  ن�سخة 

احلل�ل  وطرق  والفرتا�سية  العملية  والأمثلة  والتفا�سيل 

لبع�س امل�ساكل التي ت�اجه م�ستخدمي تلك النظم. ويعد 

الإ�سدار الثاين اإ�سافة ثرية للمكتبة العربية، حيث اهتم 

فيه بال�سرح املب�سط وربط النظريات امل�ستحدثة يف هذا املجال والأ�ساليب التقنية احلديثة؛ 

لتحديد امل�اقع على �سطح الأر�س واإن�ساء اخلرائط بالتطبيقات العملية وتقدمي حل�ل للم�ساكل 

احلقلية.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

برنامج العرو�س التقدميية »Prezi«  لع�شوات 

هيئة التدري�س

الوقت: من ٨�س اإىل ٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

ال�شعودي الدويل لل�شيدلة

الوقت: من ٨�س اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: اجلمعية ال�شيدلية ال�شعودية

املكان: فندق الفي�شلية, الريا�س

الن�شائي يف علوم البيانات

الوقت: من ٩ �س اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: جامعة الأمري �شلطان

املكان: جامعة المري �شلطان - الريا�س �شارع 

الرفحاء

تكنولوجيا املياه

الوقت: من ٨�س اإىل ٥٫٣٠م

اجلهة املنظمة: بري�شا كون�شيلتنق املتحدة

املكان: فندق ماريوت, الريا�س

الوعي املايل وثقافة الدخار موظفات 

الوقت: من ٨�س اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

التدري�س امل�شغر لع�شوات هيئة التدري�س اجلدد

الوقت: من ٩�س اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٥

ملتقى الأوقاف الرابع

الوقت: من ٨�س اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: جلنة الأوقاف بغرفة الريا�س

املكان: فندق النرتكـونتننتـال, الريا�س

ال�شعودي ل�شناعة الجتماعات

الوقت: من ٤م  اإىل ١١ م

اجلهة املنظمة: هيئة ال�شياحة والرتاث الوطني

املكان: فندق انرتكونتيننتال - قاعة امللك في�شل 

للموؤمترات

 رواد �شناعة ال�شياحة وال�شفر ٢٠١٨

الوقت: من ٤م  اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: الأو�شط اإك�شبو

املكان: برج رافال فندق كمبين�شكي

تقييم خمرجات التعلم لع�شوات هيئة التدري�س 

اجلدد

الوقت: من ٩�س اإىل ١٫٣م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٥

ال�شعودي ل�شناعة الجتماعات

الوقت: من ٨�س اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: جمموعة اإكزيكون الدولية

املكان: قاعة امللك في�شل للموؤمترات - فندق الريا�س 

انرتكونتيننتال, الريا�س

التعليم ما بعد الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية

اجلهة املنظمة: اجلمعية ال�شعودية للعلوم الرتبوية 

والنف�شية

املكان: يف رحاب اجلامعة

جمادى الأول 
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ال ريب اأن الطاقة الكهربائية هي 

فبدونها  الع�صرية،  احل��ي��اة  ع�صب 

وامل�صدر  مبكان،  العي�ش  يُتَ�صور  ال 

الطاقة  على  للح�صول  التقليدي 

مثل  احلفري  الوقود  هو  الكهربائية 

بحرق  ذل��ك  وي��ت��م  وال��ف��ح��م،  النفط 

احلرارية  الطاقة  وحتويل  منهما  اأي 

الناجتة اإىل طاقة كهربائية، وكما هو 

معروف فاإن عملية احلرق تنبعث معها 

بع�ش الغازات املُلوثة للبيئة، مثل اأول 

وثاين اأك�صيد الكربون، ويو�صف االأول 

باأنه م�صدر خطر على �صحة االإن�صان 

واحليوان على االأر�ش.

امل�صادر  من  النووية  الطاقة  وتعد 

االأخرى التى ميكن حتويلها اإىل طاقة 

�صلبياتها  الطريقة  ولهذه  كهربائية، 

التي قد ال تت�صع م�صاحة هذا املقال 

للحديث عنها، وباالإ�صافة اإىل االآثار 

التقليدية  للم�صادر  بالبيئة  ال�صارة 

للطاقة فاإنها يف �صبيلها للن�صوب، لذا 

املتقدم -  العامل  اأنظار  فقد اجتهت 

منذ زمن- للبحث عن م�صادر بديلة 

والطاقة  للطاقة،  واآم��ن��ة  م��ت��ج��ددة 

ال�صم�صية هي اإحدى هذه امل�صادر.

لن ترف�ش ال�صم�ش اأن ت�صرق على 

اأن ي�صاء اهلل، وي�صتقبل  اإىل  االأر���ش 

كوكب االأر�ش ما قيمته 

174 مليون جيجاوات 
من االإ�صعاع ال�صم�صى 

منها   %30 ينعك�ش 

ل��ل��ف�����ص��اء اخل��ارج��ي 

بفعل طبقات الغالف 

اجلوي، وينفذ الباقي 

يف  امت�صا�صه  ليتم 

واملحيطات  ال�صحب 

والياب�صة من االأر�ش.

الطاقة  كمية  اإن 

التى ت�صل  ال�صم�صية 

االأر�����ش ك��ب��رة ج��داً 

كميتها  اأن  ل���درج���ة 

ل�صعف  يف ع��ام واح��د ت�صل تقريباً 

الطاقة التي ميكن اإنتاجها من جميع 

امل�صادر غر املتجددة كالفحم والنفط 

والغاز الطبيعي مع اليورانيوم، وذلك 

بح�صب اأحد مراكز االأبحاث بجامعة 

�صتانفورد. لهذه االأ�صباب كان وال يزال 

طاقة  اإىل  ال�صم�صية  الطاقة  حتويل 

للعديد  ا�صرتاتيجًيا  هدًفا  كهربائية 

من ال��دول »على �صبيل املثال: اأملانيا 

واإ�صبانيا« للح�صول على طاقة نظيفة 

وهادئة ومن م�صدر غر قابل للنفاد.

باأنها  ال�صم�صية  اخللية  وتو�صف 

ال��و���ص��ي��ل��ة امل��ب��ا���ص��رة 

ل���ل���ح�������ص���ول ع��ل��ى 

الكهرباء من ال�صم�ش، 

وميكن �صناعة اخللية 

ال�����ص��م�����ص��ي��ة ب��ط��رق 

خامات  وم��ن  عديدة 

خمتلفة، وال�صيليكون 

اأح��د اأك��ر اخلامات 

انت�صاًرا على االأر�ش، 

وهو من اأهم العنا�صر 

لت�صنيع  امل�صتخدمة 

ال�صم�صية  اخل��الي��ا 

للتطبيقات  االأر�صية.

وكما حبا اهلل هذه 

البالد مب�صادر الوقود احلفري متمثاًل 

يف النفط، فقد حباها اأي�ًصا مبقومات 

عظيم  كم�صدر  ال�صم�ش  ا�صتخدام 

اململكة  اأر���ش  فاإن  املتجددة،  للطاقة 

املناطق  تعترب من  ال�صعودية  العربية 

املنا�صب  ال�صم�صي  باالإ�صعاع  الغنية 

الإنتاج الطاقة الكهربائية، عالوة على 

ذلك؛ فاإن عن�صر ال�صليكون - الالزم 

يتم   - ال�صم�صية  اخل��الي��ا  ل�صناعة 

ا�صتخراجه من الرمال التي ال يوجد 

اأكر منها يف بالدنا مما يجعل هذه 

من  لت�صبح  وب�صدة  موؤهلة  ال��ب��الد 

الدول الرائدة يف جمال اإنتاج الطاقة 

الكهربائية من الطاقة ال�صم�صية.

وكاأحد مظاهر حر�ش جامعة امللك 

هذا  املعرفة يف  امتالك  على  �صعود 

املجال، ت�صارك اجلامعة يف م�صابقة 

الطاقة  على  املعتمدة  لالأبنية  عاملية 

 Solar Decathlon Middle«

East« التي تعقد للمرة االأوىل بدبي 
عام 2018م، حيث يتم تنظيمها عرب 

دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  بني  �صراكة 

مع وزارة الطاقة االأمريكية، لت�صميم 

منزل ع�صري م�صتدام يعتمد كلًيا على 

م�صدراً  بو�صفه  ال�صم�صية،  الطاقة 

وحيداً للطاقة الالزمة لت�صغيل املنزل 

الطاقة  توفر  وكذلك  مريح،  ب�صكل 

الالزمة لالنتقاالت ب�صيارة كهربائية.

اهلل يف جمموعة  مب�صيئة  و�صيتم 

مقاالت متتالية، احلديث عن اجلوانب 

ال�صتغالل  واالق��ت�����ص��ادي��ة  التنموية 

الطاقة ال�صم�صية بهدف امل�صاهمة - 

ولو بالي�صر -  يف ن�صر الوعي بهذا 

املجال املهم.

اأ�صتاذ م�صارك بق�صم الهند�صة 

الكهربائية

ع�صو مب�صروع املنزل ال�صم�صي 

امل�صتدام

واللغات  ال��دي��ان��ات  موئل  الهند 

اأذه���ان  يف  فتئت  م��ا  وال��ط��وائ��ف، 

دولنا اخلليجية  وبخا�صة يف  العامل 

على اأنها بالد الفقر والتخلف، حيث 

لدينا  الهندية  العمالة  انت�صار  نرى 

ومت��ار���ش  متدنية  وظ��ائ��ف  متتهن 

اأجور  لقاء  ذلك  وكل  �صاقة  اأعماالً 

زهيدة.

الت�صعينات  ب��داي��ة  م��ع  اأن���ه  بيد 

نحو  تخطو  الهند  ب��داأت  امليالدية 

تقنية  وبخا�صة يف جمال  االزده��ار 

امل��ع��ل��وم��ات و���ص��ن��اع��ة ال��ربجم��ي��ات 

احل��ا���ص��وب��ي��ة، ح��ي��ث جن��ح��ت فيه 

ومتكنت معه يف ا�صتقطاب ال�صركات 

املعلومات  تقنية  جمال  يف  العاملية 

اأ�صحت  حيث  الربجميات،  و�صنع 

مدينة بنجلور يف و�صط الهند مركًزا 

عاملًيا ل�صركات تقنية املعلومات.

وت�����ص��ر ال���ب���ي���ان���ات م���ن واق���ع 

�صجالت احتاد �صركات الربجميات 

من  مبيعاتها  اأن  »تا�صكوم«  الهندية 

الفنية  وخدماتها  الربجميات  قيمة 

قفزت من 6 مليارات 

 2002 ع����ام  دوالر 

على  ي��رب��و  م���ا  اإىل 

دوالر يف  مليار   100
 ،2015 ع���ام  ن��ه��اي��ة 

الهند  لنجاح  ونتيجة 

ت��ق��ن��ي��ة  ت���وط���ني  يف 

امل��ع��ل��وم��ات ان��ت�����ص��ر 

خرباء التقنية الهنود 

ال��ع��م��ل  اأ�����ص����واق  يف 

ال��ع��امل��ي��ة يف جم��ال 

تقنية املعلومات.

وم���ن ن��ت��ائ��ج ه��ذا 

التقني  االك��ت�����ص��اح 

�صنتني  قبل  اأوراك���ل  �صركة  اأعلنت 

ت��ق��ري��ًب��ا ع��زم��ه��ا ع��ل��ى زي����ادة ع��دد 

موظفيها يف الهند اإىل ال�صعف اأي 

من ثالثة اآالف اإىل �صتة اآالف خالل 

اأ�صبحت  حتى  فقط؛  واح��دة  �صنة 

الفني  للدعم  رئي�ًصا  مركًزا  الهند 

لهذه ال�صركة وغرها من ال�صركات 

التقنية  ل��ه��ذه  اأت���اح  ال��ع��امل��ي��ة، مم��ا 

وظيفية  فر�ش  خلق 

واف�����ي�����ة وراق����ي����ة 

الهند، مما  ملواطني 

امل�صتوى  على  ي��دل 

امل����ع����ريف ال��ت��ق��ن��ي 

تقوده �صناعة  الذي 

املعلومات.

ه�������ذا ال���ن���ج���اح 

الباهر ملا يتاأتى من 

ف����راغ اإمن����ا ارت��ك��ز 

ع��ل��ى ع����دة دع��ائ��م 

الكثافة  اأهمها  من 

الهائلة  ال�صكانية 

وال���ت���ي  ال���ه���ن���د  يف 

العامل  يف  دول���ة  اأك���رب  ث��اين  تعترب 

وانت�صار  ال�صكان،  ع��دد  حيث  م��ن 

املوؤ�ص�صات التعليمية املتخ�ص�صة يف 

تقنية  املوؤهلني يف جم��االت  اإع��داد 

الثانية  ال��دع��ام��ة  اأم���ا  امل��ع��ل��وم��ات، 

اللغوي املتمثل يف كون  فهي العامل 

املهيمنة  اللغة  هي  االإجنليزية  اللغة 

املهيمنة  ب��ال��ت��ايل  وه��ي  ال��ه��ن��د،  يف 

مما  املعلومات  تقنية  ق��ط��اع  على 

�صاعد على توجه ال�صركات الهندية 

واحل�صول  املنتج  بجودة  لالهتمام 

منظمات  �صهادات اجلودة من  على 

م�صتوى  على  بها  م��ع��رتف  عاملية 

العامل. لذلك كله اأ�صحت الهند دولة 

برجميات  حلول  تطوير  يف  رائ���دة 

متقدمة، وقد تبّدى ذلك يف العديد 

م��ن امل��م��ار���ص��ات ال��ن��اج��ح��ة ل��ه��ا يف 

ميادين متعددة مثل اأ�صاليب التجارة 

بكل  البيانات  وقواعد  االإلكرتونية 

والن�صر  املحا�صبة  واأمن��اط  اأمناطها 

ال�صركات  ح��ف��ز  مم��ا  االإل���ك���رتوين 

هذه  مثل  على  لالعتماد  العاملية 

الطرائق وتبنيها وتطبيقها.

يف  ال���ه���ن���د  اأح�����رزت�����ه  م����ا  اإن 

و�صناعة  املعلومات  تقنية  م�صامر 

املعاير  ب��ك��ل  يعترب  ال��ربجم��ي��ات؛ 

ي����اأت مبح�ش  مل  ب���اه���ًرا  جن���اًح���ا 

ال�صدفة بل عن تخطيط واٍع وعمل 

متقن وتنفيذ �صليم.

كلية الهند�صة

ت��ع��ت��رب ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���ص��ع��ود 

وخطت  متميزاً،  اأك��ادمي��ي��اً  �صرحاً 

وتوفر  تنظيم  يف  ج��ب��ارة  خ��ط��وات 

املدينة  ع��رب  ال�صحية  اخل��دم��ات 

جنباتها  يف  ت�صم  وال��ت��ي  الطبية 

م�صت�صفيني جامعيني مميزين، هما 

اجلامعي  خ��ال��د  امل��ل��ك  م�صت�صفى 

عبدالعزيز  امللك  وم�صت�صفى  العام 

يف  ل��ك��ن  التخ�ص�صي.  اجل��ام��ع��ي 

املقابل تراجع اهتمام املدينة الطبية 

الرعاية  ت��ق��دمي  على  احل��ر���ش  يف 

بعدما  ملن�صوبيها  العاجلة  ال�صحية 

كانت تتميز يف ذلك، وهناك معاناة 

اجلامعة  من�صوبي  ت��واج��ه  ك��ب��رة 

اأو  لهم  �صحية  رعاية  عن  الباحثني 

 - تنظيمية  م�صكلة  نتيجة  لذويهم، 

تدخل  تتطلب   - اع��ت��ق��ادي  ح�صب 

لعالجها  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  م��ع��ايل 

واإي���ج���اد ح��ل��ول ع��اج��ل��ة ل��ه��ا حتى 

الأداء  اجل��ام��ع��ة  م��ن�����ص��وب  ي��ت��ف��رغ 

وراحة  بطماأنينة  الوظيفية  واجباته 

مدير  م��ع��ايل  ول��ي�����ص��م��ح يل  ب����ال. 

لطرح  ���ص��دره  يت�صع  ب��اأن  اجلامعة 

يواجهها  التي  املعاناة  �صور  بع�ش 

مراجعتهم  عند  اجلامعة  من�صوبو 

للم�صت�صفيات اجلامعية.

- املعاناة االأوىل: موظف باملرتبة 

مراجعة  ل��ه  وي��ح��ق  ع�صرة  الثانية 

عيادة اأع�صاء هيئة التدري�ش، ولكن 

املوظفني  �صلم  م��ن  انتقل  اأن  بعد 

ال�صحية  الالئحة  �صلم  اإىل  العام 

ل��ه، وال�صبب  اإل��غ��اء ه��ذا احل��ق  مت 

الطبي  الكادر  من�صوبي  بع�ش  تذمر 

كرة  من  التدري�ش  هيئة  واأع�صاء 

وجود مراجعني بعيادة اأع�صاء هيئة 

عن  يتحدثون  وك��اأن��ه��م  ال��ت��دري�����ش، 

خملوق غريب ولي�ش اإن�صاناً وزمياًل 

وي��ت��ج��اوزن��ه��م ب�����ص��ن��وات ط��وي��ل��ة يف 

ال�صلك الوظيفي!

مراجعة  عند  الثانية:  املعاناة   -

م�صت�صفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 

بالعيادات  موعد  ت�صجيل  اأج��ل  من 

االأولية، يفاجاأ املن�صوب باأنه ال ميكن 

اأحد  يكن  مل  اإذا  له  اخلدمة  تقدمي 

من�صوبي م�صت�صفى امللك عبدالعزيز 

م�صبق  ب��ت��ح��وي��ل  اإال  اجل���ام���ع���ي، 

واإج��راءات طويلة، وذلك بتوجيه من 

ا�صتقبال  معاليكم كما يقول موظفو 

الوقت  من اخت�صار  املواعيد، فبدالً 

وحجز موعد بق�صم العيون مب�صت�صفى 

علينا  اجلامعي،  عبدالعزيز  امللك 

اجلامعة  من�صوبي  ع��ي��ادة  مراجعة 

مب�صت�صفى امللك خالد ال�صاعة 7.30 

�صباحاً ليتم ت�صجيل موعد للك�صف 

اإذا  التايل  اليوم  االأولية يف  بالعيادة 

كان العمر اأكرب من 14 عاماً، وبعد 

�صهور اإذا كان اأقل من ذلك، وبعدها 

العيون  لعيادة  املري�ش  حتويل  يتم 

اأ�صهر  بعد  خالد  امللك  مب�صت�صفى 

ع��دي��دة وم��دي��دة، وب��ع��ده��ا ق��د يتم 

عبدالعزيز  امللك  مل�صت�صفى  حتويله 

بالعيادات  موعد  لي�صجل  اجلامعي 

لن  اأن��ه  لالأ�صف.وامل�صيبة  االأول��ي��ة 

عديدة  اأ�صهر  بعد  اإال  موعداً  يجد 

ومديدة، لكن املفرح املبكي اأنه �صيتم 

يف  متخ�ص�ش  ال�صت�صاري  حتويله 

العيون بعدها كذلك باأ�صهر، ليتفاجاأ 

له:  يقول  اال�صت�صاري  الدكتور  اأن 

لنتمكن من  »ملاذا مل تراجعنا مبكراً 

عالجك قبل اأن تتلف عينك« نا�صياً 

اأن املوظف الغلبان »طلعت عينه« لكي 

ي�صل له ويتفاجاأ بخر »تلفان عينه«!

- املعاناة الثالثة: اإذا اأراد من�صوب 

املن�صوبني  عيادة  مراجعة  اجلامعة 

ال�صاعة  ال��ع��ي��ادة  م��راج��ع��ة  فعليه 

يتم  لكي  �صباحاً  والن�صف  ال�صابعة 

ت�صجيل موعد له بالعيادات االأولية 

يتم  ف��ل��م��اذا ال  ال���ت���ايل،  ال��ي��وم  يف 

التايل  اليوم  يف  له  موعد  ت�صجيل 

بدالً  اأ�صبوع  اأو خالل  يليه  الذي  اأو 

اأو  اإجباره على احل�صور مبكراً  من 

موعد،  لت�صجيل  له  مناديب  اإر�صال 

واإذا كان املوعد لطفل فلالأ�صف لن 

يجد موعداً قبل اأ�صهر، فهل فلذات 

اأكبادنا اآخر اهتماماتنا!

رغ��ب  اإذا  ال��راب��ع��ة:  امل��ع��ان��اة   -

عيادة  يف  مبوعد  اجلامعة  من�صوب 

مبراجعة  توجيهه  فيتم  االأ���ص��ن��ان 

ف��اإن  اجل��دي��د،  االأ���ص��ن��ان  م�صت�صفى 

على  اأو  تدري�ش  هيئة  ع�صو  كنت 

اأخ�صائياً  اأو  ع�صرة  الثانية  املرتبة 

عليك،  خوف  فال  ال�صابع  بامل�صتوى 

اأن  فعليك  ذل��ك  غر  كنت  اإذا  اأم��ا 

���ص��ه��وراً  وتق�صي  االأم���ري���ن  ت��ع��اين 

اأن  ت�صتطيع  لكي  وم��دي��دة  ع��دي��دة 

خلع  ي�صتطيع  جريئاً  طالباً  جت��د 

�صر�صك اأو اإزالة ع�صبه، وعليك اأن 

تتنظر �صنة لكي ت�صتطيع اأن حت�صو 

ك��ال��ع��ادة  وال�����ص��ب��ب  ���ص��ن��ك،  وتلب�ش 

امل��راج��ع��ني، وع��ن��دم��ا تتجول  ك��رة 

الكرا�صي  اأك��ر  اأن  العيادة جتد  يف 

خاوية  املر�صى  خلدمة  املخ�ص�صة 

على عرو�صها.

يجد  ال  اأن  اخلام�صة:  املعاناة   -

من�صوب اجلامعة اأذناً �صاغية!

حمدان بن حممد الغامدي

عمادة �صوؤون الطالب

اإدارة التغذية 
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

حراك التخطيط والتطوير

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

�صهدت االأيام القليلة املا�صية حراكاً كبراً بوكالة اجلامعة للتخطيط 

والتطوير، كان اأبرز �صوره توقيع اجلامعة اتفاقية البدء يف تنفيذ م�صاريع 

الوطني  املركز  مع  اأكادميياً  برناجماً  ع�صر  لثمانية  الرباجمي  االعتماد 

مدير  معايل  برعاية  التعليم؛  تقومي  بهيئة  االأكادميي  واالعتماد  للتقومي 

اجلامعة. و�صهد مرا�صم التوقيع �صعادة وكيل اجلامعة لل�صوؤون التعليمية 

واالأكادميية، واأ�صحاب ال�صعادة عمداء الكليات، ووكالء التطوير واجلودة، 

وروؤ�صاء االأق�صام، وم�صرفو الربامج االأكادميية املعنية، اإ�صافة اإىل �صعادة 

وكيلة اجلامعة ل�صوؤون الطالبات، ونخبة من من�صوبات املدينة اجلامعية 

واالعتماد  للتقومي  الوطني  املركز  من�صوبي  من  كرمي  ووفد  للطالبات؛ 

االأكادميي.

واالعتماد  للتقومي  الوطني  للمركز  التنفيذي  املدير  االتفاقية  وقع 

االأكادميي �صعادة الدكتور اأحمد اجلبيلي، وهو االأمر الذي �صبقه رحلة 

عمل دوؤوبة بني كليات اجلامعة وعمادة التطوير واجلودة ووكالة اجلامعة 

للتخطيط والتطوير، اإ�صافة ملتابعة معايل مدير اجلامعة وتعاون العديد 

اأكرب، حيث تعمل  باإذن اهلل حراك  من اجلهات باجلامعة، ويعقب ذلك 

هذه الربامج يف اإعداد متطلبات االعتماد االأكادميي يف ظل تعاون ودعم 

من اجلامعة  اآخر وحر�صاً  املعنية. من جانب  كافة اجلهات  مت�صل من 

ممثلة يف وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير؛ فقد اأمتت عمادة التطوير 

امل�صتقبلية  اخلطة  يف  اخلام�صة  املرحلة  موؤ�صرات  ا�صتكمال  واجل��ودة 

عليها  تعمل  التي  »اآف��اق«  ال�صعودية  العربية  باململكة  اجلامعي  للتعليم 

وزارة التعليم، ومت ذلك بعد قيام الوكالة بدعوة جميع من�صوبي اجلامعة 

للم�صاركة يف اال�صتبيانات ال�صنوية، حيث ركزت هذه اال�صتبيانات على 

اجلامعة، مما  ملن�صوبي  املقدمة  اخلدمات  عن  الر�صا  م�صتويات  قيا�ش 

ي�صمن دقة عمليات التقومي واالرتقاء امل�صتمر بجودة اخلدمات التي تقدم 

ملن�صوبي اجلامعة، كما مت ر�صد اإجنازات الربامج التنفيذية التي ت�صارك 

اجلامعة يف تنفيذها بخطة »اآفاق« وعددها »14« برناجماً تنفيذياً.

كافة  لدعم  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  نهج  يف  وا�صتمراراً 

االأول  االجتماع  فعاليات  يف  موؤخراً  الوكالة  �صاركت  اجلامعة  وح��دات 

لعمداء كليات العلوم باجلامعات ال�صعودية الذي نظمته بتميز  كلية العلوم 

باجلامعة، وقدمت الوكالة م�صاركة بعنوان »االعتماد االأكادميي بجامعة 

امللك �صعود - الن�صاأة والتطور«، و�صهدت هذه امل�صاركة ح�صوراً كبراً من 

من�صوبي  من  ولفيف  ال�صعودية  باجلامعات  العلوم  كليات  عمداء  �صعادة 

حواراً  �صهدت  كما  الكلية،  عميد  �صعادة  بقيادة  باجلامعة  العلوم  كلية 

اأعربوا خاللها عن متيز  ومناق�صات مهمة مع �صيوف اجلامعة الكرام، 

من جتربة  اال�صتفادة  وطلب  العلوم،  بكلية  االأكادميي  االعتماد  عمليات 

الكلية ودعم وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير يف هذا املجال، وهو ما 

رحبت به الوكالة دعماً للجامعات ال�صعودية ومد ج�صور التوا�صل معها.

ومب�صيئة اهلل تعاىل تعقد وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ممثلة يف 

العمل  ور�صة  1439/5/29ه�  املقبل  التطوير واجلودة اخلمي�ش  عمادة 

التن�صيطية الأع�صاء جمل�ش املقومني باجلامعة »KSU-BOA«، والتي 

ت�صتهدف زيادة االرتقاء بكفاءة وقدرات املقومني باجلامعة، والتاأكيد على 

اجلامعة،  مقومو  بها  يتمتع  التي  الرفيعة  واالأخالقية  املهنية  العمليات 

اإ�صافة ملتابعة عمليات التطوير التي متت موؤخراً يف معاير هيئة تقومي 

التعليم ل�صمان تقدمي دعم مميز للربامج االأكادميية باجلامعة وتي�صر 

عمليات االعتماد االأكادميي لهذه الربامج.

اأ�صكر جميع اجلهات املتعاونة يف هذا احلراك، واأ�صاأل اهلل لنا ولهم 

التوفيق وال�صداد.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

التجربة الهندية في نقل وتوطين التقنية

صور من معاناة منسوبي الجامعة مع الخدمات الصحية

د. محمد عباس

الشمس والرمال بعض كنوز المملكة

»حرة رهط« متحف جيولوجي مفتوح
تتمتع اأر�ش اجلزيرة العربية ب�صكل عام واململكة العربيةال�صعودية ب�صكل 

خا�ش بتنوع ت�صاري�صها ومكوناتها اجليولوجية واجلغرافية والطبيعية، وتتعدد 

مظاهر التنوع لت�صمل اله�صاب واجلبال وال�صهول والوديان وال�صحاي. ومن 

اأبرز املكونات اجليولوجية احلرات، وهي �صخور بازلتية قامتة اللون تكونت 

نتيجة اندفاع احلمم الربكانية من باطن االأر�ش اإىل ال�صطح، ومنها »حرة 

رهط« التي تقع جنوب املدينة املنورة وحتوي اأكر من 700 فوهة بركانية، 

واآخر ن�صاط بركاين �صهدته احلرة كان عام 1265م املوافق 645ه�. وقد 

�صنفت حرة رهاط من قبل الهيئة العامة لل�صياحة وال��رتاث  كاأول متنزه 

جيولوجي مفتوح يف اململكة، ومت ت�صنيفها �صمن م�صروع »حماية املعامل 

اجليولوجية«، وت�صعى هيئة ال�صياحة بالتعاون مع هيئة امل�صاحة اجليولوجية، 

ة اأمام اال�صتثمار بو�صفها اأول متنزه جيولوجي يف اململكة، �صمن  لطرح احلَرّ

احلرة  موقع  اختيار  ومت  جيولوجياً.  موقعاً   380 من  اأكر  �صمل  م�صروع 

الأ�صباب �صياحية وجمالية، ولوجود ت�صكيالت �صخرية ذات طابع جمايل، 

النطاق  من  املتنزه  ق��رب  اأب��رزه��ا  تاريخي،  اإرث  ذات  جيولوجية  ومعامل 

العمراين للمدينة املنورة، اإ�صافة لت�صكيالت بركانية نادرة موجودة يف املوقع، 

و�صهولة الو�صول اإليه عن طريق الرب. تعد »حرة رهط« من اأكر املناطق 

من حيث  تاريخياً  املتاأخرة  املناطق  اأحدث  املنطقة ومن  لل�صياح يف  جذباً 

وا�صتثمارها  املتميزة  املحافظة على طبيعتها  وت�صتحق  الربكاين،  الن�صاط 

عرب توفر متحف علمي ملحتويات املنطقة وتقدميها ب�صيغة علمية وت�صجيع 

تنظيم رحالت لها عرب منظمي الرحالت.

ماجد م�صوح احلو�صان - كلية العلوم
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

عبدالرحمن  ال�شمراين

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الت�شوير

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

اأثناء كل عام درا�سي تُقيم اجلامعة وكلياتها وعماداتها وم�ست�سفياتها 

نطاق  خارج  تقع  التي  الف�سلية  اأو  ال�سنوية  الأن�سطة  بع�ض  اجلامعية 

املقررات والقاعات الدرا�سية، واملوجهة ملرحلة اأو لكل مراحل الدرا�سة 

الثالث البكالوريو�ض واملاج�ستري والدكتوراه.

من اأمثلة ذلك اللقاءات ال�سنوية بني كبار م�سوؤويل اجلامعة والكليات 

وبنهايته،  الدرا�سي  العام  ببداية  والحتفالت  والطالبات،  والطلبة 

اإ�سافة للم�سابقات البحثية والعلمية والريا�سية، والقائمة طويلة.

وكذلك  واملعنوي،  امل��ادي  الدعم  بع�ض  حتتاج  الأن�سطة  ه��ذه  مثل 

الن�ساط،  هذا  من  امل�ستهدفة  والفئة  امل�سوؤول  بني  الفعالة  امل�ساركة 

ينفي  ل  ولكن  اجلامعة،  من  ياأتي  الأ�سا�ض  امل��ادي  الدعم  اأن  �سك  ول 

اأن م�ساركة القطاع اخلا�ض ممثاًل يف ال�سركات الوطنية الكربى  ذلك 

واملوؤ�س�سات والبنوك مهم، وله فوائد وعوائد جمة على كل الأطراف. 

دعم  وه��و  واملعلومات،  احلا�سب  علوم  كلية  يف  متميز  مثال  هناك 

طلبة  تخرج  مل�ساريع  ال�سنوية  للم�سابقة  املتقدمة  الإلكرتونيات  �سركة 

الهند�سة  لق�سم  اإ�سافة  الكلية،  يف  الأكادميية  لالأق�سام  البكالوريو�ض 

ما  قبل  انطلقت  ال�سنوية  امل�سابقة  هذه  الهند�سة،  كلية  الكهربائية يف 

يقرب من عقدين من الزمن وما زالت توؤتي ثمارها ال�سنوية يف ت�سجيع 

مرحلة  نهاية  يف  تخرجهم  عند  للطلبة  والبحثي  الأك��ادمي��ي  التميز 

البكالوريو�ض.اأعتقد اأن دعم ورعاية القطاع اخلا�ض لأن�سطة اجلامعة 

له منافع كثرية �سواء للجامعة ومن�سوبيها اأو للجهة الداعمة، من ذلك 

تعُرف من�سوبي اجلامعة على مكونات القطاع اخلا�ض يف وطننا الكبري، 

وت�سويق ودعاية لتلك ال�سركة اأو اجلهة يف جمتمع اجلامعة. كما اأن هذا 

الدعم رمبا اأ�سبح باباً لل�سركة اأو املوؤ�س�سة اخلا�سة للتعرف على املتميز 

من الطلبة والطالبات اخلريجني وا�ستقطابهم للتوظيف بعد التخرج.

اأو موؤ�س�سة وطنية مرموقة  اإ�سافة لذلك، فاإنه عندما تدعم �سركة 

اأن�سطة جامعة وطنية مرموقة، فاإن هذا مبثابة اعرتاف وثقة متبادلني 

يوؤدي  باأنه  منهما  واح��د  لكل  متيز  و�سهادة  الأخ��ر  للجانب  جانب  من 

ر�سالته بطريقة نظامية وتناف�سية نقية.

عندما ن�سارك يف موؤمترات دولية يف دول اأجنبية فاإننا نتعرف على 

طريق  عن  البلدان  من  حوله  وما  امل�سيف  البلد  وموؤ�س�سات  �سركات 

رعاية مثل هذه ال�سركات لأن�سطة ذلك املوؤمتر، �سواء عن طريق هدايا 

رمزية اأو رحالت يف املدينة اأو جوائز.

يف اخلتام اأرى اأن تقوم اجلامعة بتنظيم وطلب وت�سجيع دعم القطاع 

من  تقدير  وكذلك  والعمادات،  الكليات  كامل  يف  لأن�سطتها  اخلا�ض 

ومنها هذه  الإعالمية  اجلامعة  قنوات  به يف  والإ�سادة  لهذا  ي�ستجيب 

ال�سحيفة املتميزة.

كلية علوم احلا�سب واملعلومات

وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي 

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

دعم القطاع الخاص ألنشطة الجامعة

yaalotaibi@ksu.edu.sa

يختلف التعليم العايل الذي يطلق 

الثانوي،  التعليم  اأي�ًسا ما بعد  عليه 

حيث  ال��ث��ان��وي،  التعليم  ع��ن  ك��ث��رًيا 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  تتطلب 

يُعرف  اأن  الإعاقة  ذي  الطالب  من 

على  احل�����س��ول  اأج���ل  م��ن  بنف�سه 

املالئمة،  الأك��ادمي��ي��ة  الت�سهيالت 

ح�ساب  على  تكون  األ  يجب  والتي 

املعايري الأكادميية، اأو تقدمي فر�ض 

غ��ري ع��ادل��ة اأو م��ن��ح ال��ط��ال��ب ذي 

اأف�سل من الطالب  امتيازاً  الإعاقة 

الآخرين.

وت��������ه��������دف ال����ت���������س����ه����ي����الت 

 Academic« الأك�����ادمي�����ي�����ة 

للطالب   »accommodations
م��وؤ���س�����س��ات  يف  الإع����اق����ات  ذوي 

فر�ض  اإت��اح��ة  اإىل  ال��ع��ايل  التعليم 

على  وت��ق��دمي��ه��ا  املتكافئة  التعلم 

قدم امل�ساواة �ساأنهم ك�ساأن الطالب 

الآخرين الذين لي�ض لديهم اإعاقة.

الت�سهيالت  على  ال�سوء  ولإلقاء 

الأك��ادمي��ي��ة امل��و���س��ى ب��ه��ا والأك���ر 

موؤ�س�سات  يف  وا�ستخداًما  �سيوًعا 

املقالة  ه��ذه  تاأتي  ال��ع��ايل،  التعليم 

على  كتابتها  يف  العتماد  مت  التي 

ال�سيدة   من  املقدمة  العمل  ور�سة 

دوكمان، مديرة مكتب الولية للتعليم 

التقني، بجامعة هاواي، وذلك على 

النحو الآتي:

قد  الختبار:  وقت  متديد  اأول: 

الإع��اق��ات  ذوي  ال��ط��الب  يتطلب 

اأو  الختبارات  لأداء  اإ�سافياً  وقتاً 

اإل  املحا�سرة،  اأثناء  مبهمة  القيام 

اأ�سا�سًيا  متطلًبا  ال�سرعة  كانت  اإذا 

وقت  تقدمي  ويعد  املقا�سة،  للمهارة 

منطقياً  الإع���اق���ة  ل���ذوي  اإ����س���ايف 

جل��م��ي��ع الخ���ت���ب���ارات يف ال��ق��اع��ة 

وامل��ع��م��ل، وي��ت��ف��اوت ح��ج��م ال��وق��ت 

الإ����س���ايف امل��ط��ل��وب يف الخ��ت��ب��ار، 

ولكن ب�سكل عام، يرتاوح بني ن�سف 

اأن يقوم  اإىل �سعف الوقت، ويتوقع 

اأ�ستاذ املقرر مب�سوؤلية تقدمي الوقت 

ال�سرورية،  والتنظيمات  الإ���س��ايف 

عملها  لميكن  التي  احل���الت  ويف 

مكتب  يقدم  الأك��ادمي��ي،  الق�سم  يف 

خ���دم���ات الإع���اق���ة 

بديل  اختبار  مكان 

م��ع اإ���س��ع��ار اأ���س��ت��اذ 

املقرر بذلك.

ث����ان����ي����اً: م���ك���ان 

الخ��ت��ب��ار ال��ب��دي��ل: 

ذوو  ال��������ط��������الب 

اأو  ال��زائ��د  الت�ستت 

يتطلبون  ق��د  القلق 

خالياً  اختبار  مكان 

امل�ستتات  من  تقريباً 

والب�سرية،  ال�سمعية 

اأي  ع����ام  وب�����س��ك��ل 

م��ك��ان ف���ارغ وه��ادئ 

اأثاث يعد  »خارج القاعة« مع وجود 

اأ�ستاذ  عاتق  على  وتقع  منا�سباً، 

املقرر م�سوؤولية حتديد املكان املالئم 

يف الق�سم الأكادميي اأو املبنى الذي 

تعقد فيه املحا�سرة وعمل ترتيبات 

احل��الت  ويف  ال�سرورية،  احلماية 

املالئم  امل��ك��ان  فيها  يكون  ل  التي 

ترتيبات  عمل  ميكن  ل  اأو  موجوًدا 

فاإن  الأكادميي،  الق�سم  احلماية يف 

مكتب خدمات الإعاقة قد ي�ستخدم 

الإ�سعار  مع  لالختبار  بديل  كمكان 

املبكر لكل من الطالب والأ�ستاذ.

م�سجل  اأو  ك��ات��ب  ت��وف��ري  ث��ال��ث��اً: 

م��الح��ظ��ات: ق��د ي��ح��ت��اج ال��ط��الب 

ال�سمعية  اأو  النمائية  الإعاقة  ذوو 

�سعوبات  اأو  احل��رك��ي  الق�سور  اأو 

التعلم، مل�ساعدة يف كتابة املحا�سرة 

اأو املحتوى، ول �سك اأن توفري كاتب 

بالت�سجيل  ال�سماح  اأو  املالحظات 

يعطي  امل��ح��ا���س��رة  اأث��ن��اء  ال�سوتي 

قد  التي  امل��ق��رر  ملعلومات  و���س��ولً 

هذه  ب��دون  للطالب  كذلك  تكون  ل 

ت�سجيع  وي��ف�����س��ل  ال��ت�����س��ه��ي��الت، 

الطالب على اإدارة هذه الت�سهيالت 

عديدة  لأ���س��ب��اب  ولكن  باأنف�سهم، 

ميكن اأن تكون اجلامعة م�سوؤولة عن 

م�ساعدة الطالب يف اختيار متطوع 

لأخذ املالحظات اأو جعل معلومات 

املحا�سرة جاهزة.

راب���ع���اً: اجل��ل��و���ض امل��ف�����س��ل: قد 

النتباه  ق�سور  ذوو  الطالب  يحتاج 

ال�سمعية  الإعاقة  اأو 

ملكان  الب�سرية  اأو 

مثل  مف�سل،  جلو�ض 

اجللو�ض بالقرب من 

م��ق��دم��ة ال��ق��اع��ة اأو 

و�سيلة  م��ن  بالقرب 

للم�ساعدة الب�سرية، 

وروؤية غري حمجوبة 

اأو  ل���ل���م���ح���ا����س���ر 

الإ�سارة،  لغة  ملرتجم 

واجل��ل��و���ض ق��رب اأو 

ال�سبابيك  من  بعيًدا 

والأبواب.

ت�سجيل  خام�ساً: 

الطالب  يحتاج  ق��د  امل��ح��ا���س��رات: 

ذوو الإعاقة الب�سرية اأو ال�سمعية اأو 

�سعوبات التعلم، لت�سجيل املحا�سرة 

للح�سول  القاعة  يف  واملناق�سات 

ومن  كامل،  ب�سكل  املعلومات  على 

الت�سجيل  اأدوات  اإح�����س��ار  حقهم 

ين�سقون  ق��د  ولكن  بهم،  اخلا�سة 

اأف�سل مكان  املقرر حول  اأ�ستاذ  مع 

وي��ق��دم  الت�سجيل،  جل��ه��از  مم��ك��ن 

اإر���س��ادات  الإع��اق��ة  خدمات  مكتب 

واإج����اب����ات ع��ل��ى الأ���س��ئ��ل��ة ح��ول 

ت�سهيالت الت�سجيل.

قد  الغياب:  اعتبارات  �ساد�ساً: 

وال�سحية  اجل�سمية  الإعاقة  توؤثر 

وال�سطرابات ال�سلوكية والنفعالية 

اأو اأي ق�سور اآخر يف قدرات الطالب 

وقد  مت�سق،  ب�سكل  احل�سور  على 

احل�سور  يف  م��رون��ة  ذل��ك  يتطلب 

عدم  تعني  ل  وامل��رون��ة  امل��ط��ل��وب، 

تطبيق �سيا�سات احل�سور باجلامعة، 

مراعاة  الأ�ستاذ  من  تتطلب  ولكنها 

الإعاقة  ذوي  من  الطالب  و�سعية 

ملتطلبات  منطقي  ق���رار  وات���خ���اذ 

احل�سور، ويف بع�ض املحا�سرات قد 

ل يكون احل�سور اأ�سا�سًيا، وميكن اأن 

يكون بع�ض الت�ساهل مقبولً.

�سابعاً: الو�سول ملواد البوربوينت 

اأو امل��ح��ا���س��رات الأخ�����رى: ق��د ل 

�سعوبات  ذوو  ال��ط��الب  ي�ستطيع 

من  ال��ذاك��رة  اأو  النتباه  اأو  التعلم 

الو�سول جلميع املعلومات ال�سرورية 

امل��واد  مراجعة  اأو  املحا�سرة  اأثناء 

املطلوبة املتكررة، وقد يطلبون مواد 

للمراجعة،  جاهزة  املقرر  حما�سرة 

من  مطلوباً  لي�ض  ذل��ك  اأن  ورغ���م 

اأ�ستاذ املقرر، فاإنه من املنطقي توزيع 

و�سعها  اأو  للطالب  مطبوعة  ن�سخ 

ذي  للطالب  اإر�سالها  اأو  املكتبة  يف 

الإعاقة بالربيد الإلكرتوين.

اأو  القاعة  الإذن مبغادرة  ثامناً-: 

التحرك فيها: جلو�ض الطالب ذوي 

واحد  مكان  يف  بقاوؤهم  اأو  الإعاقة 

من  يزيد  قد  املحا�سرة  مدة  ط��وال 

يكون  وقد  لديهم،  الإعاقة  اأعرا�ض 

حل�سور  مب��وع��د  مرتبطاً  بع�سهم 

املنا�سب  وم��ن  الطبية،  املعاجلات 

واإعطائهم  الطالب  لهوؤلء  ال�سماح 

يف  ال��ت��ح��رك  اأو  ل��ل��م��غ��ادرة  الإذن 

ال��وق��ت  ل��ب��ع�����ض  اأو ح��ول��ه  امل���ك���ان 

قدرتهم  وزي���ادة  امل�سكلة  لتخفيف 

على الرتكيز، وي�سجع الطالب على 

واأوق��ات  اجللو�ض  ترتيبات  مناق�سة 

وبالتايل  املقرر،  اأ�ستاذ  مع  التوقف 

الطالب  على  الت�سوي�ض  من  احل��د 

الآخرين.

خ���ت���ام���اً، ت��ت��م��ث��ل ال��ت�����س��ه��ي��الت 

الأكادميية يف م�ساعدة الطالب ذوي 

الإعاقات على التعلم ومن ثم اإظهار 

حتديات  وج���ود  دومن���ا  تعلموه  م��ا 

ذلك  يكون  وق��د  �سبيلهم،  تعرت�ض 

بتغيري طريقة العر�ض اأو التقدمي اأو 

�سكل ال�ستجابة اأو الأو�ساع البيئية 

اأو طول املدة الالزمة لأداء الختبار 

باأنه حتى  ما، علماً  اإجناز مهمٍة  اأو 

بوجود الت�سهيالت الأكادميية يتوقع 

اأن يتعلم الطالب ذوو الإعاقات ذات 

من  اأقرانهم  يتعلمه  ال��ذي  املحتوى 

يت�سمن هذا  العاديني، ول  الطالب 

الت�سحيح  طريقة  تعديل  التغيري 

الإخ��الل  اأو  املهمة  من  الغر�ض  اأو 

ب��امل��ع��اي��ري الأك��ادمي��ي��ة، ومي��ك��ن اأن 

الرتتيبات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�ستخدم 

اأثناء  منتظمة  ب�سفة  ال��ذك��ر  اآن��ف��ة 

املحا�سرة.

كلية الرتبية

أهم التسهيالت األكاديمية لذوي اإلعاقة في التعليم العالي

أ. د. زيد بن محمد البتال

ارض بالقدر وال تتذمر
اإل  ي�سعنا  ف��ال  ال��ق��در  وق��ع  اإذا 

القبول والر�سا والت�سليم، فقد جّف 

القلم ورفعت ال�سحف وق�سي الأمر 

وكتبت املقادير، ولتعلم اأخي العزيز 

ليخطئك  يكن  مل  اأ���س��اب��ك  م��ا  اأن 

لي�سيبك، ولن  اأخطاأك مل يكن  وما 

يف  ل  الت�سخط  اأو  اجل��زع  ينفعك 

الدنيا ول يف الآخرة.

يف  ر�سخت  اإذا  العقيدة  هذه  اإن 

�سارت  �سمريك  يف  وق��ّرت  نف�سك 

وكل  منحة،  واملحنة  عطّية،  البلّية 

الوقائع جوائز، فال ي�سيبك قلق من 

مر�ض اأو موت ابن اأو خ�سارة مالية، 

قد  والق�ساء  ق��ّدر،  قد  الباري  فاإن 

ح��ّل، واخل��رية هلل، والأج��ر ح�سل، 

والذنب ُكفر.

�سربهم  امل�سائب  لأه���ل  هنيئاأ 

ور�ساهم، لن تهداأ اأع�سابك وت�سكن 

و���س��او���ض  وت��ذه��ب  نف�سك  ب��الب��ل 

بالق�ساء  ت���وؤم���ن  ح��ت��ى  ����س���درك، 

والقدر، فال تذهب نف�سك ح�سرات، 

اإيقاف  بو�سعك  ك��ان  اأن��ه  تظن  ول 

اأن  املاء  اأو حب�ض  ينهار،  اأن  اجلدار 

اأو  تهب،  اأن  الريح  منع  اأو  ين�سكب، 

لي�ض  ينك�سر،  اأن  ال��زج��اج  ح��ف��ظ 

�سوف  ب��ل  ع��ن��ك،  رغ��ًم��ا  ب�سحيح 

ويحل  الق�ساء،  وينفذ  املقدور،  يقع 

املكتوب.

يغلبك  اأن  قبل  للقدر  ا�ست�سلم 

والعويل،  والتذمر  ال�سخط  جي�ض 

يدهمك  اأن  قبل  بالق�ساء  اع��رتف 

فعلت  اإذا  بالك  وليهداأ  الندم،  �سيل 

ما  وقع  ثم  احليل  وبذلت  الأ�سباب 

ال���ذي كان  كنت حت���ذر، ف��ه��ذا ه��و 

ينبغي اأن يقع.

اإن بعد اجلوع �سبع، وبعد الظماأ 

املر�ض  نوم، وبعد  ال�سهر  ري، وبعد 

عافية، �سوف ي�سل الغائب، ويهتدي 

الباري  باإذن  العاين،  ويفك  ال�سال، 

جل يف عاله.

عبداهلل �سعود ال�سياري 

كلية العلوم - ق�سم اجليولوجيا



�إجن��ل��ي��زي،  �أدب  تخ�ص�ص  ح�����ص��ن،  �آل  ح��م��د  �أح���م���د 

�لآد�ب،  بكلية  و�لج��ت��م��اع��ي  �ل��ث��ق��ايف  �ل���ن���ادي  ورئ��ي�����ص 

�أو�صح يف هذ� �للقاء �أن �لنادي يركز على تنظيم �أن�صطة 

ثقافية و�جتماعية و�إقامة فعاليات تخدم �أكرب �صريحة 

و�جل��ام��ع��ة مبختلف  �لكلية  م�صتوى  �ل��ط��اب على  م��ن 

�ل���ن���ادي ي�����ص��ع��ى لإق��ام��ة  �أن  �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات، و�أ����ص���ار �إىل 

لإق��ام��ة  ويتطلع   2030 �ململكة  روؤي���ة  ت��و�ك��ب  فعاليات 

�صر�كات ت�صب يف م�صلحة �لطالب وتعود عليه بالفائدة 

و�لنفع..

- يف �لبد�ية حدثنا عن �أعمال �لنادي؟

واجتماعية  ثقافية  اأن�شطة  تنظيم  على  النادي  يركز 

على  الطالب  من  �شريحة  اأكرب  تخدم  فعاليات  واإقامة 

م�شتوى الكلية واجلامعة مبختلف التخ�ش�شات.

- ما �أبرز �لفعاليات �لتي ينظمها �لنادي؟

نعرف  حيث  ف�شل،  كل  بداية  يف  الطالب  ا�شتقبال 

الدرا�شية،  والقاعات  الأكادميية  الأق�شام  على  الطالب 

والأندية الطالبية، حيث لدينا خم�شة اأندية تخ�ش�شية 

»اإعالم، تاريخ، درا�شات اجتماعية، علم املعلومات، ومت 

موؤخراً ا�شتحداث نادي اللغة الإجنليزية«.

- وهل يوجد تن�صيق بن هذه �لأندية؟

وت�شمل  بيننا،  التن�شيق  من  الكثري  هناك  اأن  �شك  ل 

الطالب  تعريف  ننظمها  ال��ت��ي  التوعوية  الفعاليات 

بالأندية الأخرى، حيث يعترب ذلك هدفاً من اأهدافنا.

- كم عدد �لأع�صاء؟

عدد الأع�شاء حالًيا يبلغ اأكرث من 170 طالباً.

- وماذ� عن �لطالبات؟

ل يوجد لنا عالقة اأو توا�شل معهن.

- كيف ت�صف لنا تو�جدكم وم�صاركتكم يف �ملنا�صبات 

و�لأيام �ملحلية و�لعاملية؟

املحلية  والأي���ام  املنا�شبات  يف  غالياً  نتواجد  نحن 

مع  ونتعاون  ب��ال��دم،  التربع  اأي��ام  فتواجدنا  والعاملية، 

م�شت�شفيات حكومية مثل م�شت�شفى امللك خالد اجلامعي، 

قوى  وم�شت�شفى  التخ�ش�شي،  في�شل  امللك  وم�شت�شفى 

الأمن، وقريباً تعاون مع م�شت�شفى احلر�س الوطني، كما 

كان لنا دور يف حملة فريو�س كورنا، ولنا اأن�شطة اأخرى 

تتعلق بال�شحة والريا�شة.

- ما �أبرز �مل�صاكل و�لعقبات �لتي تو�جهكم؟

ل يوجد م�شاكل اأو عقبات اأو �شعوبات وهلل احلمد، 

وكل الأمور مي�شرة من عمادة كلية الآداب وعمادة �شوؤون 

علماً  الطالب  �شوؤون  عمادة  نتبع  نحن  حيث  الطالب، 

باأنه يف كل كلية يوجد ناٍد ثقايف وعددها و�شل اإىل ما 

يقارب 22 نادياً ثقافياً واجتماعياً يف اجلامعة.

- هل لكم تعاون مع قطاعات �أخرى؟

كان لنا تعاون مع مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني، 

حيث متت يف البداية زيارة تعريفية لالطالع على اأن�شطة 

اإقامة  ي�شمل  بيننا  فيما  تعاون  على  التفاق  ومت  املركز، 

حملة بعنوان تعزيز القيم الوطنية »ال�شعار ودللته«.

- ما خططكم �مل�صتقبلية؟

 2030 اململكة  روؤي��ة  تواكب  فعاليات  لإقامة  نهدف 

ونتطلع لإقامة �شراكات ت�شب يف م�شلحة الطالب تعود 

عليه بالنفع والفائدة واخلربة. 

تقرير: جو�هر �لقحطاين

�أن�����ص��ئ م��رك��ز �ل��ت��دري��ب وخ��دم��ة �ملجتمع �ل���ذي ك��ان 

يف �ل�����ص��اب��ق  ي��ع��رف مب��رك��ز خ��دم��ة �ملجتمع و�ل��ت��دري��ب 

ر�ئ���ًد�  ���ص��رًح��ا  �ل��ي��وم  و�أ���ص��ب��ح  1426ه�،  ع���ام  �مل�صتمر 

للتنمية �لب�صرية حملًيا و�إقليمًيا وفًقا ملعايري �جلودة.

وحدتان

التدريب  وح��دة  الأوىل  وحدتني؛  من  املركز  يتكون 

لتقدمي  ت�شعيان  اللتني  املجتمع،  وحدة خدمة  والثانية 

يف  املتميزة  التدريبية  الربامج  من  متنوعة  جمموعة 

املجال الإداري واملايل واملهني، واملعدة بدرجة عالية من 

اجلودة يف �شوء احتياجات �شوق العمل لرفع م�شتوى 

متميزة يف  وا�شت�شارات  تدريب  وتقدمي  الأف��راد،  اأداء 

التنمية الب�شرية مما ي�شهم يف خدمة وتنمية املجتمع. 

متيز و��صتد�مة

متميزة،  تدريبية  بيئة  توفري  املركز  روؤي��ة  تت�شمن 

والإب����داع  وم�����ش��ت��دام،  م�شتقر  م��ايل  و���ش��ع  وحتقيق 

والبتكار يف الربامج التدريبية، اإَ�شافة لإتاحة فر�شة 

التدريب والتطوير وال�شت�شارات جلميع فئات املجتمع، 

وال�شعي لتقدمي برامج متميزة يف خدمة املجتمع.

�إعد�د متدربن 

اأف��راد  بني  التدريب  ثقافة  ن�شر  اإىل  املركز  ي�شعى 

املجتمع، واإعداد متدربني من خريجي الثانوية العامة 

وتقدمي  العمل،  ل�شوق  لتهيئتهم  اجلامعات  وخريجي 

والتخ�ش�شية،  ال��رب��وي��ة  ال��دب��ل��وم��ات  م��ن  جمموعة 

ال�شت�شارات  وت��ق��دمي  التدريبية  ال��ربام��ج  وت�شميم 

واخلدمات النوعية ملختلف قطاعات املجتمع احلكومية 

واخلا�شة.

�لتجهيز�ت و�مللحقات

ي�شم املركز جمموعة من القاعات التدريبية الذكية 

خدمة  فيها  تتوفر  كما  وم��ودي��وم،  بربوجكر  املجهزة 

الإنرنت، بالإ�شافة اإىل معامل للحا�شب الآيل يحتوي 

و�شبورة  وبروجكتور  اآيل  اأجهزة حا�شب  على  منها  كل 

الإنرنت، كما يوجد  وتتوفر فيها كذلك خدمة  ذكية، 

يف املركز معامل للغة الإجنليزية.

بر�مج تخ�ص�صية

يقدم املركز عدداً من الربامج التخ�ش�شية الق�شرية 

امل�شتندات  وقواعد  الإلكرونية وحفظ  الأر�شفة  مثل 

والت�شميم  املكاتب  اإدارة  يف  وتطبيقاتها  البيانات 

اجلرافيكي وبرنامج معاجلة الن�شو�س  وخادم ال�شبكة 

وملحقاتها.

ل�شوق  الثانوية  خريجي  لتهيئة  املركز  ي�شعى  كما 

العمل من خالل تقدمي دبلوم تقنية الربجمة وقواعد 

املكتبية،  الآيل  احلا�شب  تطبيقات  ودبلوم  البيانات، 

ودبلوم �شبكات �شي�شكو ودبلوم اللغة الإجنليزية العامة.

دور�ت تدريبية للرجال

ال���دورات  م��ن  ك��ب��رية  امل��رك��ز جمموعة  ي��ق��دم  كما 

يف  الإداري����ة  ال��ق��ي��ادات  دور  منها  للرجال  التدريبية 

�شغوط  الإداري،  والمتياز  املتقدمة  الإدارة  التغيري، 

فن  الإداري،  التحفيز  فن  الأداء،  على  واأثرها  العمل 

اإدارة اخلالف  الأه��داف،  الإداري وحتقيق  التخطيط 

املال  راأ���س  اإدارة  ال�شراتيجي،  التفكري  »ال�شراع«، 

القرارات،  واتخاذ  امل�شكالت  حل  مهارات  الب�شري، 

الذات  تقدير  الفعاليات،  اإدارة  الذاتي،  التحفيز  فن 

والثقة بالنف�س، ال�شدق والنزاهة، بناء فرق العمل، فن 

الإتيكيت والربوتوكول، تنمية املهارات ال�شخ�شية.

دور�ت تدريبية للن�صاء 

وت�شم برامج الن�شاء عدة جمالت منها: اإدارة املوارد 

مبتدئ  م�شتوى  الإجنليزية  اللغة  احلديثة،  الب�شرية 

دبلوم  املدربني،  تدريب  الإداري،  الإ�شراف  ومتو�شط، 

احلا�شب الآيل التطبيقي، دبلوم احلا�شب الآيل لتقنية 

املعلومات.

�مل�صتفيدون

من  خمتلفة  قطاعات  ال��ربام��ج  ه��ذه  م��ن  ي�شتفيد 

التدريب  العام،  الأمن  املجتمع،  اأف��راد  ت�شم:  املجتمع 

امللكي،  احلر�س  اجل��وازات،  الداخلية،  ب��وزارة  الأمني 

امل�شلحة،  للقوات  الطبية  اخلدمات  الوطني،  احلر�س 

اخلا�شة،  القوات  البحرية،  القوات  امل��دين،  الدفاع 

اأمن املن�شاآت،  القوات امل�شلحة، حر�س احلدود، قوات 

وينبع،  للجبيل  امللكية  الهيئة  امل��خ��درات،  مكافحة 

الطبية  امل�شرك، اخلدمات  للتدريب  الوطني  التنظيم 

بوزارة الداخلية، كلية امللك فهد الأمنية، وطريان الأمن 

بوزارة الداخلية.

��صت�صار�ت وتعاون خارجي

من  ر�شالته  املجتمع  وخدمة  التدريب  مركز  ي��وؤدي 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  متميزة  جمموعة  خ��الل 

الذين مت ال�شتعانة بهم مبا لديهم من خربات يف تقدمي 

وعربية  حملية  وط�نية  جلهات  ا�شت�شارية  خ��دم��ات 

متعددة، نذكر منها: التنظيم الوطني امل�شرك، �شهادة 

كامربدج الدولية يف مهارات تقنية املعلومات، الرخ�شة 

لدولية للحا�شب الآيل، قوات اأم املن�شاآت، الهيئة امللكية 

للجوزات،  العامة  الإدارة  العام،  الأمن  وينبع،  للجبيل 

للقوات  الطبية  اخل��دم��ات  احل����دود،  ح��ر���س  ق���وات 

 Cisco ال�شعودية،  امللكية  البحرية  القوات  امل�شلحة، 

.systems، Microsoft ،Ic3
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النادي الثقايف والجتماعي بكلية الآداب

مركز التدريب وخدمة املجتمع

آل حسين: في كل كلية ناٍد ثقافي واجتماعي وبلغ 
عددها 22 ناديًا في الجامعة حتى اآلن 

يسعى المركز لتهيئة خريجي الثانوية لسوق 
العمل من خالل مجموعة دبلومات تخصصية

يستفيد من برامج المركز أفراد المجتمع ومختلف 
أجهزة قطاعات الدولة والقوات المسلحة

فعاليات تواكب رؤية 2030 وشراكات متنوعة لخدمة الطالب

دورات متميزة وخدمات استشارية لقطاعات الدولة والمجتمع
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اأك�����دت درا����س���ة ج��دي��دة 

ال�����������س�����ج�����ائ�����ر  اأن 

الإل�������ك�������رون�������ي�������ة 

ط��ف��رات  ت�سبب 

غ����ر ط��ب��ي��ع��ي��ة 

ل�����ل�����ح�����م�����������ض 

ال����������������ن����������������ووي 

وال������ت������ي ت��������وؤدي 

ال�����س��رط��ان،  اإىل 

ال��ب��اح��ث��ون واأخ�������������������������������س���������������ع 

الب�سرية خ�������اي�������ا امل�����ث�����ان�����ة  والرئة 

ل�����دخ�����ان ال�������س���ج���ائ���ر امل�������������������س���������ت���������زرع���������ة 

امل�سممة  الثانوية الإل��ك��رون��ي��ة  املنتجات  لتجنب 

الطبيعي امل�����س��رط��ن��ة ل��ل��ت��ب��غ، ووج�����دوا  ع��ن  تتغر  اخل��اي��ا  اأن 

واأ�سبحت �سرطانية مبعدل اأعلى بكثر مما كان متوقعًا، كما عانت 

الفئران املعر�سة للدخان من تلف كبر يف احلم�ض النووي.

فريق جامعة نيويورك حذر من اأن النتائج التي تو�سلوا اإليها 

الإل��ك��رون��ي��ة  ال�سجائر  ب���اأن  ال�سائد  ب��الع��ت��ق��اد  ال��ت�����س��اوؤل  �ستثر 

اأي��ام فقط من  اآم��ن لتدخينه، وياأتي ذل��ك بعد  بالنيكوتني بديل 

ال�سجائر الإلكرونية ال�سحية  وال��دواء منتج  الغذاء  اإدارة  رف�ض 

من فيليب�ض موري�ض اإكو�ض، قائلة اإنها لي�ست �سحية من التبغ.

الهباء  خ��ال  م��ن  النيكوتني  الإل��ك��رون��ي��ة  ال�سجائر  دخ��ان  يو�سل 

اجلوي دون حرق التبغ، يف حني يحتوي دخان التبغ على النروزامني 

والكثر من املواد الكيميائية امل�سببة لل�سرطان من خال حرقها، يحتوي 

الع�سوية  املذيبات  وبع�ض  النيكوتني  على  الإلكرونية  ال�سجائر  دخان 

الإلكرونية  لل�سجائر  الرويج  مت  لذلك،  ونتيجة  ن�سبيا،  ال�سارة  غر 

باأنها لي�ست م�سرطنة، واأنها بديل اأكرث اأمنا من التبغ.

ووج����دت درا����س���ة ح��دي��ث��ة اأن م��دخ��ن��ي ال�����س��ج��ائ��ر الإل��ك��رون��ي��ة لديهم 

م�سرطنات رئة اأقل بن�سبة 97 يف املئة يف �سوائل ج�سمهم مقارنة مبدخني 

التبغ، ومع ذلك، يحذر اخلرباء اأن هذا ل يعني اأنها اآمنة وخالية من 

�سونغ  م��ون  اأج��راه��ا  التي  اجل��دي��دة  الدرا�سة  وكانت  ال�سرطان،  خماطر 

تانغ، من ق�سم الطب البيئي، حتقيًقا يف العتقاد باأن املنتجات الأخرى 

يف التبغ -ولي�ض النيكوتني- هي تلك التي ت�سبب ال�سرطان وغرها من 

امل�ساكل ال�سحية، فاأخ�سعوا الفئران واخلايا الب�سرية لدخان ال�سجائر، 

اأن ال�سجائر الإلكرونية تو�سل مواد  اأنه على الرغم من  اإىل  وخل�سوا 

الإلكرونية قد  ال�سجائر  ف��اإن مدخني  التبغ،  اأق��ل من دخ��ان  م�سرطنة 

يكونون 

اأك��������������������������رث 

عر�سة خلطر 

الإ����س���اب���ة ب�����س��رط��ان 

الرئة واملثانة واأمرا�ض القلب.

على  بالإجماع  والعقاقر  الأغ��ذي��ة  اإدارة  �سوتت  املا�سي  الأ�سبوع  يف 

ادعاءات فيليب موري�ض اإنرنا�سيونال باأن ال�سجائر الإلكرونية ميكن اأن 

تتنباأ بانخفا�ض معدلت الأمرا�ض والوفاة لدى الب�سر.

العامة  م��ن  تبغ  اأ���س��اب��ع  بت�سخني  ي��ق��وم  القلم  ي�سبه  ال���ذي  اجل��ه��از 

التجارية مارلبورو الع�سي ولكن تتوقف عن حرقها، ومت بيعه بالفعل 

اأول منتج من  اإىل جعله  30 بلًدا، ويهدف فيليب موري�ض  اأك��رث من  يف 

منتجات التبغ »منخف�ض املخاطر« تفر�سه الوليات املتحدة.

التي  رئي�سًيا يف اجلهود  والعقاقر معلًما  الأغذية  اإدارة  ق��رار  وميثل 

تبذلها كل من ال�سناعة وامل�سوؤولني احلكوميني لتوفر منتجات التبغ 

البديلة للمدخنني يف الوليات املتحدة، وانخف�ض معدل التدخني لدى 

البالغني اإىل اأدنى م�ستوى له على الإطاق وهو 15 يف املئة، على الرغم 

من اأن التدخني ل يزال هو ال�سبب الرئي�سي الذي ميكن الوقاية منه يف 

الباد.

دراسة جديدة تكشف أضرار السجائر اإللكترونية
ُت�سبِّب طفرات غري طبيعية للحم�ض النووي

�أن مركبات طبيعية  �أمريكية حديثة  ك�سفت در��سة 

فعال  كعالج  تطويرها  ميكن  �لعنب،  من  م�ستخل�سة 

ملر�ض �الكتئاب، خا�سة للمر�سى �لذين ال ي�ستجيبون 

للعالجات �حلالية للمر�ض.

»م��اون��ت  مب�ست�سفى  ب��اح��ث��ون  �أج��ر�ه��ا  �ل��در����س��ة 

دورية  نتائجها  ون�سرو�  نيويورك،  مدينة  يف  �سيناي« 

»Nature Communications« �لعلمية.
�لباحثون  �خترب  �لفئر�ن،  على  �أجريت  در��سة  ويف 

مركبات حم�ض �لديهيدروكايف »DHCA« ومالفيدين 

جلوكو�سيد »Mal-gluc« �ملوجودة ب�سكل طبيعي يف 

تخفف  �لطبيعية  �ملركبات  هذه  �أن  ووج��دو�  �لعنب، 

�ملكت�سفة  �الأ�سا�سية  �الآليات  با�ستهد�ف  �الكتئاب  من 

حديثاً للمر�ض.

وك�سفت �لدر��سة �أن �لتجارب ما قبل �ل�سريرية �لتي 

�أجريت على �لفئر�ن، وّفرت �أدلة على قدرة �ملركبات 

�ملر�ض  �آليات  ��ستهد�ف  على  �لعنب  من  �مل�ستخل�سة 

�لرئي�سية لعالج �الكتئاب.

وبح�سب �لفريق، تدعم هذه �لدر��سة بقوة �حلاجة 

�لتي  �ملركبات  وحتديد  جديدة  �ختبار�ت  �إج��ر�ء  �إىل 

ي�ستجيبون  ال  �لذين  �الكتئاب  مر�سى  عالج  ميكنها 

للعالجات �حلالية للمر�ض.

ماريا  جوليو  �ل��دك��ت��ور  �لبحث  فريق  قائد  وق��ال 

لديها  �لعنب  من  �مل�ستخل�سة  �ملركبات  �إن  با�سينيتي، 

�لظاهرية  �الأمن����اط  م��ق��اوم��ة  حت�سني  على  �ل��ق��درة 

عن  �لناجم  �ملزمن  باالكتئاب  �ل�سبيهة 

ميكن  �لعالجي  �لنهج  وه��ذ�  �الإج��ه��اد، 

جمموعة  لعالج  فعالة  و�سيلة  يوفر  �أن 

فرعية من �الأ�سخا�ض �لذين يعانون من 

على  توؤثر  حالة  وهي  و�لقلق،  �الكتئاب 

�لكثري من �لنا�ض.

يف  ك�سفت  �سابقة  �أمريكية  در��سة  وكانت 

�الأحمر  �لعنب  تناول  �أن   ،2015 يونيو/متوز 

ي�ساعد يف تخفيف حدة �الكتئاب بني مر�ساه، 

�مل�ساد  �لري�سفري�ترول  مركب  �أن  و�أ�سافت 

ب�سورة  �ملتو�جد  و�الأك�سدة  لاللتهابات 

ميكن  �الأحمر،  �لعنب  جلد  يف  طبيعية 

�اللتهابات، ف�سال  منع  على  يعمل  �أن 

باالكتئاب  �ملرتبطة  �ل�سلوكيات  عن 

لدى �لقو�ر�ض �لتي تتعر�ض ل�سغوط 

�جتماعية.

�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  وك��ان��ت 

�أكرث  �أن  تقاريرها،  �أح��دث  يف  ك�سفت، 

يتعاي�سون  �لعامل  ح��ول  مليون   300 من 

حالياً مع �الكتئاب، وحذرت �ملنظمة من �أن 

معدالت �الإ�سابة بهذ� �ملر�ض �رتفعت باأكرث 

من 18 % بني عامي 2005 و2015.

��سطر�ب  �أعر��ض  عن  حتدثنا  قد  �ملا�سي  �الأ�سبوع  عدد  يف  كنا 

�لو�سو��سية  �الأعر��ض  تلك  لطبيعة  مثاالً  وعر�سنا  �لقهري  �لو�سو��ض 

و�لقهرية �لتي ت�سيطر على �أفكار �ل�سخ�ض �مل�ساب و�سلوكياته؛ ويف هذ� 

�ال�سطر�ب  ون�ساأة  �الأعر��ض  هذه  �أ�سباب ظهور  باإيجاز  نتناول  �لعدد 

و�أن�سب �لطرق �لعالجية للتعامل معه.

ما هو �سبب حدوث هذا ال�سطراب؟

�الآن،  حتى  �ال�سطر�ب  هذ�  �حلقيقي يف حدوث  �ل�سبب  يعرف  ال 

لديه دليل مادي ولكنه  لتف�سريه، بع�سها  ولكن هناك نظريات عديدة 

ال ي�ستطيع تف�سري �ل�سورة كاملة، وتتمثل هذه �لنظريات يف: �لور�ثة، 

�لنظرية  و�ل�سلوك،  �لتعلم  نظرية  �لدماغ،  يف  �لع�سبية  �ملو�د  �ختالل 

�لتحليلية.

ومتو�سط  مبكرة،  �سن  يف  بالظهور  �ال�سطر�ب  هذ�  �أعر��ض  تبد�أ 

�لعمر حو�يل ع�سرين �سنة، ويت�ساوى �لرجال و�لن�ساء يف �الإ�سابة به، 

وترت�وح ن�سبة �الإ�سابة بهذ� �ال�سطر�ب عاملياً من 2-3 % من �ملجتمع، 

�أن  �فرت�سنا  و�إذ�  �ل�سعودي،  �ملجتمع  دقيقة يف  �إح�سائيات  توجد  وال 

�ملعدل كما هو عاملًيا، فهناك ما يقارب من ن�سف مليون �سعودي م�ساب 

بهذ� �ال�سطر�ب، وت�ستمر �الأعر��ض ملدة طويلة غالبا،ً فهو مر�ض مزمن 

يحتاج �ملري�ض للتاأقلم معه.

ما هو العاج؟

بني  �ال�سطر�ب هو �جلمع  لهذ�  �أف�سل عالج  �أن  �لدر��سات  �أثبتت 

�لعالج �ملعريف �ل�سلوكي و�لعالج �لدو�ئي، فقد وجد �أن �أكرث من 70% 

ممن يعانون من هذ� �ال�سطر�ب ي�ستجيبون ب�سكل جيد لهذ� �لعالج، 

ويتمثل �لعالج �ملعريف �ل�سلوكي يف تقنيات: منع �ال�ستجابة، و�لتعري�ض، 

وتعديل �الأفكار ويتم �لتدرب عليها مب�ساعدة �ملعالج �لنف�سي.

بينما يكون �لعالج �لدو�ئي مب�ساد�ت �الكتئاب �لتي �أثبتت فعاليتها 

يف �لتقليل من �سدة �الأعر��ض ويف بع�ض �الأحيان �إىل �ختفائها متاًما.

 كلية الطب - ق�سم الطب النف�سي 

اإ�سراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�سحة النف�سية باجلامعة

مستخلصات العنب تعالج االكتئاب

الوسواس القهري: أعراضه.. أسبابه.. 
وطرق عالجه »الجزء الثاني«

د. اأحمد نايف الهادي 
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نقل  و�سيلة  ال��ق��ي��ادة،  ذات��ي��ة  ال�����س��ي��ارات  تعد 

اأن  ميكن  واح��دة  م�سكلة  هناك  ولكن  امل�ستقبل، 

لذلك طور  دوار احلركة،  برمتها،  التجربة  تعيق 

باحثون من جامعة مي�سيغان زوًجا من النظارات 

النموذجية ميكن اأن متنع دوار احلركة يف املركبات 

املكت�سفة  االخ���راع  ب���راءة  ال��ق��ي��ادة، ويف  ذات��ي��ة 

حديثا، ي�سف الباحثون زوًجا من النظارات التي 

يف  ال�سوء  وتعر�ض  االأن��ف  عظمة  على  ت�سعها 

جمال روؤية حاملها الذي يحاكي حركة ال�سيارة.

البالغني  ن�سف  ح��وايل  اإن  الباحثون  وق��ال 

يعانون من دوار احلركة عند قراءة كتاب داخل 

دوار  ي�سبح  اأن  املتوقع  وم��ن  متحركة،  مركبة 

املركبات  ت�سبح  عندما  اأك��ر  م�سكلة  احل��رك��ة 

جمموع  اأن  حيث  مكان،  كل  يف  القيادة  الذاتية 

تتحرك  �سيارة  يف  يقودون  ال  الذين  ال�سائقني 

يزداد.

يف  مي�سيغان  جامعة  م��ن  باحثون  وج��د  كما 

وك�سف   ،2015 عام  يف  ن�سرت  منف�سلة  درا�سة 

مايكل �سيفاك، اأحد املخرعني امل�ساركني للمنتج، 

اأّن »دوار احلركة اأكرث اأهمية مع انت�سار املركبات 

ذاتية احلركة، حيث اجلميع �سيكون راكًبا، لذلك 

�سيكون لديك اأكر جتمع ممكن من املر�سى«.

يتلقاها  التي  احلماية  »اإن  �سيفاك:  واأ�ساف 

ال�سائقون من القيادة لن تكون موجودة بعد االآن«.

ترى  عندما  احلركة  بدوار  ال�سائقون  وي�ساب 

ما هو غري متزامن مع النظام الدهليزي اخلا�ض 

التوازن،  التي تدير  اأج�سامنا  ال�سبكة يف  اأو  بك، 

كنا  اإذا  م��ا  حتديد  يف  �سعوبة  لديها  فعقولنا 

عدم  اأو  الغثيان  اإىل  اأدى  تتحرك، مما  اأو  ثابتة 

�سوًءا  ت��زداد  اأن  ميكن  االأحا�سي�ض  هذه  الراحة، 

الراكبون  جلو�ض  اإذا  القيادة  ذاتية  ال�سيارات  يف 

�ساأن  فمن  اخل��ل��ف،  ت��واج��ه  التي  الكرا�سي  يف 

الأن  امل�سكلة  هذه  حل  يف  ت�ساعد  اأن  النظارات 

�سرائط  يظهر  �سوف  ال�سوء«  م�سفوفة  »نظام 

ال�سيارة يف  ان�سجام مع  تتحرك يف  التي  ال�سوء 

الروؤية املحيطية ملرتديها، كما �سيتم ت�سمني هذه 

التكنولوجيا يف ال�سيارة، بحيث ميكنها اال�ستجابة 

ويف  االأخ��رى،  واحلركات  والفرامل  للمنعطفات 

العام املا�سي، قدمت اأوبر براءة اخراع التي توفر 

القيادة،  ذاتية  ال�سيارات  يف  احلركة  لدوار  حاًل 

تهتز  مقاعد  ا�ستخدام  االخ��راع  ب��راءة  وت�سف 

الهواء  وم��راوح  اخلفيفة  والق�سبان  تتحرك،  اأو 

القيادة،  ذاتية  ال�سيارات  يف  الغثيان  من  للحد 

يقرح  مي�سيغان،  االخراع  براءات  عك�ض  وعلى 

ال�سيارة  �سقف  يف  خفيفة  اأ�سرطة  تركيب  اأوب��ر 

اأو االأبواب، واأوبر لديه �سبب وجيه للركيز على 

دوار احلركة يف ال�سيارات ذاتية القيادة.

قال باحثون يف جامعة �ستانفورد 

االأمريكية، اإنهم تو�سلوا اإىل عالج 

يكون  قد  ال�سرطان  ملر�ض  نهائي 

اكت�ساف القرن الواحد والع�سرين، 

وقد اأجيز حالياً لعالج نوعني من 

ال�سرطان.

هوؤالء الباحثون قالوا اإن الدواء 

اجلديد �سيكون واعداً يف مكافحة 

يكتفي  ال  فهو  ال�سرطان،  مر�ض 

بتدمري االأورام اخلبيثة واإمنا يزيل 

جميع اآثارها.

املركز  نُفذت يف  التي  الدرا�سة 

ال��ط��ب��ي جل��ام��ع��ة »���س��ت��ان��ف��ورد« 

اأن حقن مقادير  بينت  االأمريكية، 

�سئيلة جداً من اثنني من العوامل 

االأورام  داخ��ل  للمناعة  املحفزة 

اأزال  مبا�سرة  اخلبيثة  ال�سلبة 

حيوانات  على  لل�سرطان  اأث��ر  اأي 

االختبار.

التجربة  على  القائمون  واأك��د 

اأن تطبيقها على اجل�سم الب�سري 

�سريعة  و�سيلة  ي�سبح  اأن  ميكن 

ورخي�سة لعالح ال�سرطان دون اأن 

ينجم عنها يف االأغلب اآثار جانبية 

�سيئة.

وقد اأجيز ا�ستخدام هذا اللقاح 

اإذ  والليمفوما،  اللوكيميا  لعالج 

با�ستخال�ض  امل��خ��ت�����س��ون  ي��ق��وم 

املري�ض  من  املناعية  »ت��ي«  خاليا 

وهند�ستها جينياً حلقنها جمدداً.

ويعتر العالج املناعي اأحد اأنواع 

العالجات التي تهدف اإىل حتفيز 

اأج���زاء  ك��ل  اإم���ا يف  املناعة  ج��ه��از 

فيها  يقل  مناطق  يف  اأو  اجل�سم، 

ن�ساط اخلاليا املناعية.

ادعوا اأن الدماغ الب�رشي لديه �شبكة »واي فاي«

ح�شب باحثني بجامعة كورنيل

علماء يكتشفون سر »الشعور 
الغريزي« عند اإلنسان

التلوث البالستيكي يهدد حياة 
الشعاب المرجانية

كرات نارية أحرقت عـُشر األرض 
قبل 13 ألف سنة

تو�سلت درا�سة لعلماء اأمريكيني 

�سهدت  االأر���س��ي��ة  ال��ك��رة  اأن  اإىل 

�سقوط مذنب �سخم قبل 13 األف 

عام، نتج عنه كرات نارية �سخمة 

ووفًقا  هائلة،  ك��وارث  عن  اأ�سفرت 

الريطانية،  ميل«  »ديلي  ل�سحيفة 

من  باحًثا   12 الدرا�سة  �سارك يف 

 170 يف  بحثوا  كان�سا�ض،  جامعة 

لتاأكيد  العامل  حول  موقًعا خمتلًفا 

ت��اأث��ري ذل���ك احل���دث ع��ل��ى ت��اري��خ 

االأر�ض.

بطول  مذنًبا  اإن  الباحثون  وقال 

نحو 100 كلم �سقط على االأر�ض، 

وعند  عام،   12800 قبل  حتديًدا 

دخ��ول��ه امل��ج��ال اجل��وي تفتت اإىل 

ك���رات ل��ه��ب اأ���س��ع��ل��ت ال��ن��ريان يف 

ان��ف��ج��ارات  يف  وت�سببت  كوكبنا 

اإىل  النهاية  يف  اأدى  م��ا  �سخمة، 

من  امل��ئ��ة  10 يف  ن��ح��و  اح�����راق 

حجم  وي��ف��وق  ال��ك��وك��ب،  م�ساحة 

تلك احلرائق، ح�سب العلماء، تلك 

فناء  ت�سبب يف  �سببها مذنب  التي 

الدينا�سورات قبل اآالف ال�سنني.

ومل ي��ت��وق��ف االأم����ر ع��ن��د ه��ذا 

احلد، اإذ حتولت ال�سماء اإىل اللون 

اأ�سعة  الغبار  حجب  فيما  االأ�سود، 

ح��رارة  درج��ة  وتراجعت  ال�سم�ض 

وات�سعت  مت�سارع  ب�سكل  االأر����ض 

واأدت  االأن���ه���ار اجل��ل��ي��دي��ة،  رق��ع��ة 

الكثري  نفوق  اإىل  كذلك  »الواقعة« 

م��ن احل��ي��وان��ات وت���داع���ي طبقة 

االأوزون.

املذنب  تاأثري  اإن  العلماء  وق��ال 

البالتني  من  عالية  تركيزات  ترك 

الكرة  م��ن  ال�سمايل  الن�سف  يف 

ميكن  اأنه  اإىل  م�سريين  االأر�سية، 

ال��ع��ث��ور على ه��ذه ال��رك��ي��زات يف 

مناطق عدة مثاًل جزيرة غرينالند.

يعتقد العلماء اأنهم ك�سفوا ال�سر وراء »ال�سعور الغريزي«، مّدعني اأن 

التي جتمع  »الواي فاي«  �سبكة  اأ�سكال  �سكل من  لديه  الب�سري  الدماغ 

با�ستمرار معلومات عن اأ�سخا�ض اآخرين بب�ساطة عن طريق النظر اإليهم.

قام الروفي�سور ديغبي تاتوم، من جامعة �سيفيلد بالبحث يف الدماغ 

الب�سري وكيفية توا�سل النا�ض يف ما بينهم، ويعتقد اأن عمله يظهر اأن 

اللغة تلعب دوًرا حمدوًدا فقط عندما يتعلق االأمر بالتوا�سل، كما يعتقد 

اأن العبي لعبة البوكر املحرفني ي�ستطيعون التقاط »اأقوال واأ�سرار« من 

خ�سومهم من خالل التقاط القرائن الب�سرية اأو التحركات.

وقال الروفي�سور تاتوم، وهو اأ�ستاذ الكلية ال�سريري للعالج النف�سي، 

اإن باإمكان النا�ض التقاط معلومات ن�سف واعية، وقد كتب عن النتائج 

التي تو�سل اإليها يف كتاب جديد، The Interbrain »الدماغ البيني« 

الذي ن�سرته دار ن�سر جي�سيكا كينغل�سي.

نعرف  اأن  »ميكننا  تاتوم:  الروفي�سور  قال  تلغراف،  ل�سنداي  وفقاً 

خالل  من  انتباههم،  يلفت  ال��ذي  وما  االآخرين  م�ساعر  مبا�سر  ب�سكل 

االت�سال املبا�سر بني اأدمغتنا وغرينا من النا�ض وبني اأدمغتهم واأدمغتنا، 

وهذا ما اأطلق عليه الدماغ البيني«، واأ�ساف: »نحن يف و�سع ح�سد وهو 

ما يجعلنا اأي�ًسا ن�سعر مبا �سيكون عليه احلال اإذا ما جتاوزنا وجهات 

نظرنا، وع�سرنا، ومكاننا وقدرتنا، لن�سعر باللحظة، وعلى الرغم من اأنه 

اأن يقطع هذه  الفيديو ميكن  التوا�سل من خالل مكاملات  اأن  حذر من 

العملية وميكن اأن ي�سبب �سرًرا«.

العامل،  يف  املرجانية  ال�سعاب  حياة  البال�ستيكية  النفايات  تهدد 

فتنقل اإليها عوامل �سارة وممر�سة توؤدي اإىل تف�سي االأمرا�ض املميتة، 

بالتغري  ت��اأث��ًرا  البيئية  النظم  اأك��رث  اإح��دى  املرجانية  ال�سعاب  وتعد 

املناخي، باالإ�سافة اإىل اأن هيكلها املعقد م�ستهدف من جمموعة من 

التهديدات االأخرى التي يت�سبب الب�سر بالكثري منها، ومنها النفايات 

البال�ستيكية، اإذ توؤثر �سلًبا على �سحة ال�سعاب املرجانية عن طريق 

ن�سر عوامل ممر�سة توؤدي اإىل تف�سي االأمرا�ض املميتة.

ووجدت درا�سة ن�سرت يف جملة �ساين�ض للعلوم اأن مل�ض البال�ستيك 

لل�سعاب املرجانية يرفع احتمال اإ�سابتها باأمرا�ض من %4 اإىل 89%، 

ووفًقا لفريق بحثي من جامعة كورنيل يف الواليات املتحدة فاإن اأكرث 

من ثلث ال�سعاب املرجانية التي �سملها البحث وعددها 159، كانت 

ملوثة بالبال�ستيك.

وقال اإيفان فيورنزا املوؤلف امل�سارك يف الدار�سة ملوقع فيوت�سريزم 

»تهدد قائمة طويلة من العوامل ال�سعاب املرجانية، ويعد التغري املناخي 

اأحد هذه العوامل واأهمها واأو�سعها انت�ساًرا، واأ�سافت درا�ستنا النفايات 

اإىل  البال�ستيكية 

ه�����ذه ال��ق��ائ��م��ة 

املتزايدة«.

وق�����د اأج�����رى 

ال������ب������اح������ث������ون 

درا�����س����ت����ه����م يف 

م��ن��ط��ق��ة اآ���س��ي��ا 

الهادي،  واملحيط 

ح�����ي�����ث ت����وج����د 

ال�سعاب  م��ع��ظ��م 

املرجانية العاملية، وقدر الباحثون وجود ما يقارب 11.1 مليون قطعة 

بال�ستيك على متا�ض مع ال�سعاب املرجانية يف املنطقة، ومن املتوقع 

اأن يزداد هذا العدد بن�سبة %40 بحلول العام 2025.

االآث��ار  من  كبرية  جمموعة  للبال�ستيك  اأن  على  التاأكيد  مت  وق��د 

ال�سلبية على ال�سعاب املرجانية، وميكن اأن يوؤدي رمي النفايات على 

اأن  اإىل  باالإ�سافة  البحار،  اإىل  املمر�سة  العوامل  نقل  اإىل  ال�سواطئ 

ما  �سطحها،  تخد�ض  املرجانية  ال�سعاب  يف  ت�ستوطن  التي  النفايات 

يخلق بيئة خ�سبة لتكاثر العوامل املمر�سة، وهذا ي�سابه اجلرح على 

يد االإن�سان الذي قد يوؤدي اإىل حدوث اإنتان، عالوة على ذلك، يوؤدي 

االإجهاد الناجم عن وجود النفايات البال�ستيكية اإىل �سعوبة حماربة 

العوامل املمر�سة.

عالج جديد للسرطان قد يصبح اكتشاف القرن

تعتمد تكنولوجيا فائقة تعر�ض ال�شوء يف جمال روؤية حاملها

نظارات حديثة تمنع دوار الحركة في السيارات 
ذاتية القيادة
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يرى أن لتخصص الحقوق والعلوم السياسية مستقبال واعدًا في المملكة

الفصل التدريبي لطالب القانون يجعلهم على صلة بالواقع 
وال تكون دراستهم نظرية فقط

د. نجيب: هذا ما أخشاه على طالب القانون! 

حوار: عبداهلل املزروع

���س��وري اجلن�سية،  ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رزاق �سيخ جن��ي��ب، 

ح�سل على درجتي املاج�ستري والدكتوراه يف القانون من 

تخ�س�ص  القانون  اأن  يرى  بفرن�سا،  �سرتا�سبورغ  جامعة 

ال�سيا�سية  وال��ع��ل��وم  امل��م��ل��ك��ة، وك��ل��ي��ة احل��ق��وق  واع����د يف 

كليات  بكرثة  م�سكلة  يرى  لكنه  اأي�سًا،  واع��د  م�ستقبلها 

القانون، ولهذا يخ�سى مع كرثة الكليات اأن يكون هناك 

تكد�ص للطالب بعد تخرجهم، يدعو لالهتمام باجلودة 

والنوعية وتعزيز التوا�سل بني كلية احلقوق واملجتمع 

وااله���ت���م���ام اأك����رث ب���ال���درا����س���ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وت��ع��زي��زه��ا، 

واأ���س��اد ك��ث��ريًا ب��اإق��رار ف�سل ت��دري��ب��ي للطالب على غ��رار 

التخ�س�سات العلمية االأخرى، موؤكدًا اأن التدريب مهم 

ل��ل��ط��ال��ب ل��ك��ي ي��ك��ون ع��ل��ى ���س��ل��ة ب��ال��واق��ع وان ال تكون 

درا�سته درا�سة نظرية فقط..

- بدايًة حدثنا عن موؤهالتك العلمية وخرباتك 

االأكادميية.  

اجلن�سية،  �سوري  جنيب،  �سيخ  عبدالرزاق  الدكتور 

القانون من جامعة  البكالوري�س يف  حا�سل على �سهادة 

دم�سق، وعملت معيداً يف نف�س اجلامعة، ونلت �سهادتي 

املاج�ستري والدكتوراه من جامعة �سرتا�سبورغ يف فرن�سا. 

- كيف ت�سف لنا ق�سة ان�سمامك جلامعة امللك 

�سعود؟ 

ق�سة ان�سمامي جلامعة امللك �سعود كانت بال�سدفة، 

اإذ كانت لدي الرغبة يف ال�سفر خلارج �سوريا، فاقرتح 

علي اأحد الأ�سدقاء اأن اأتقدم بطلب للجامعة، وتقدمت 

بطلب عادي، ويف �سهرين مت قبويل وهلل احلمد. 

- كيف جتد اجلامعة من ناحية البنية التحتية 

واخلدمات؟

ل �سك اأن جامعة امللك �سعود متميزة حملياً واإقليمياً 

وعاملياً، والبنية التحتية مقارنًة باجلامعات الأخرى التي 

اأ�سا�س  من  بنية حتتية جيدة، وهي ممتازة  بها،  عملت 

الذكية،  والقاعات  اخلدمات  خالل  من  وذلك  ن�ساأتها، 

واملن�ساآت امل�ساندة، فهي جامعة منوذجية بكل ما تعنيه 

الكلمة من معنى.

- براأيك ما الفرق بني الطالب ال�سعودي وغريه من 

الطالب؟

مرحلتني،  على  ال�سعودي  الطالب  اأميز  اأن  باإمكاين 

ال�سنة  وبعد  التح�سريية  ال�سنة  قبل  ال�سعودي  الطالب 

التح�سريية، قبل ال�سنة التح�سريية كان الطالب قدراته 

اأقل نوعاً ما، حيث اإنه مل يتاأ�س�س اأكادميياً ب�سكل جيد.

اأما بعد ال�سنة التح�سريية فالطالب ال�سعودي تطور 

تطوراً ملحوظاً من خالل اجلدية والإقبال على املعرفة، 

وب�سكل عام الطالب ال�سعودي ل ينق�سه �سيء، وبع�س 

الطالب ينق�سهم فقط اجلدية والن�سباط يف الدرا�سة.

- كيف جتد م�ستقبل كلية احلقوق والعلوم 

ال�سيا�سية، وخ�سو�سًا تخ�س�ص القانون يف ظل التطور 

يف هذا املجال يف اململكة؟

القانون تخ�س�س واعد، وخ�سو�ساً مع اهتمام اململكة 

بهذا املجال، وكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية م�ستقبلها 

واعد اأي�ساً، امل�سكلة براأيي هي كرثة كليات القانون يف 

الفرتة الأخرية، ولهذا اأخ�سى مع كرثة الكليات اأن يكون 

هناك تكد�س للطالب بعد تخرجهم. 

- هل لديك مقرتحات تقدمها للجامعة اأو لكلية 

احلقوق والعلوم ال�سيا�سية؟

نفكر  واأن  والنوعية  باجلودة  الهتمام  يتم  اأن  اأمتنى 

املجتمع  مع  التوا�سل  وتعزيز  تطوير  يف  رائ��دة  ككلية 

والهتمام اأكرث بالدرا�سات التطبيقية وتعزيزها. وهناك 

و�سارت  بها  العمل  يتم  والآن  ل��دي  كانت  اق��رتاح��ات 

للطالب،  تدريبي  ف�سل  لدينا  يكون  اأن  واأهمها  واقعاً، 

على  للطالب  تدريبي  ف�سل  يوجد  احلمد  وهلل  والآن 

غرار التخ�س�سات العلمية الأخرى، وهذا مهم للطالب 

لكي يكون على �سلة بالواقع واأن ل تكون درا�سته درا�سة 

نظرية فقط.

أنصاري: البنية التحتية لجامعة الملك سعود تفوق الخيال
- يف البداية حدثنا عن ق�سة ان�سمامك 

اإىل جامعة امللك �سعود؟

كنت اأتعلم يف بلدي نيبال، ومن ثم انتقلت 

اجلامعية خم�س  الدرا�سة  لإكمال  الهند  اإىل 

الأوردي����ة  ال��ل��غ��ة  تعلمت  وه��ن��اك  ���س��ن��وات، 

والعربية واأي�سا اللغة الإجنليزية، وكان لدي 

اأخ ا�سمه حماد عبداحلفيظ يدر�س يف جامعة 

القبول يف  باب  بفتح  واأخ��رين  �سعود،  امللك 

اجلامعة، فقدمت اأوراقي عر الأونالين ومت 

قبويل وهلل احلمد، ومن ثم انتقلت من الهند 

اإىل ال�سعودية لتعلم ودرا�سة اللغة العربية.

- ملاذا اخرتت تعلم اللغة العربية؟

يف  العربية  اللغة  درا���س��ة  ل��وال��دي  �سبق 

ال�سعودية يف جامعة امللك �سعود، وهو يريدين 

اأن اأدر�س اللغة العربية يف بلد الإ�سالم ومهوى 

العربية،  اجل��زي��رة  وق��ل��ب  امل�سلمني  اأف��ئ��دة 

اإح��دى  لرئي�س  نائباً  حالًيا  يعمل  ووال���دي 

العلوم،  دار  وا�سمها  نيبال  بلدي  املدار�س يف 

نور الإ�سالم جلفافور �سن�سري نيبال.

- ما طموحك يف امل�ستقبل؟

الدرا�سة  ناحية  من  �سواء  كبري،  طموحي 

اأو من الناحية املهنية والعملية والجتماعية، 

لتحقيقه  واأطمح  فيه  اأفكر  ما  اأك��رث  وحالياً 

نف�س  يف  والدكتوراه  املاج�ستري  اأكمل  اأن  هو 

املجال، ومن ثم اأ�سبح اأكادميياً.

- هل لديك اأ�سدقاء �سعوديون؟

نعم لدي الكثري من الأ�سدقاء ال�سعوديني 

ممن در�ست معهم.

- هل �سافرت ملدن �سعودية اأخرى غري 

الريا�ص؟

املكرمة  م��ك��ة  اإىل  ���س��اف��رت  ت��اأك��ي��د  ب��ك��ل 

املنورة �سمن وفد اجلامعة، وكذلك  واملدنية 

�سافرت اإىل

الدمام وجدة.

- كيف جتد اجلامعة؟

حيث  من  اجلامعة  اأ�سف  اأن  اأ�ستطيع  ل 

العمالقة،  واملباين  املتطورة  التحتية  البنية 

لأنني وجدتها فوق اخليال، بالإ�سافة لتطور 

مادية  ك��وادر  يوجد  حيث  العلمية،  املناهج 

يف  اأق��وي��اء  تدري�س  هيئة  واأع�ساء  وب�سرية 

التدري�س.

حوار: فهد احلمود

اأن�ساري علي  حممد  مظفر  اال�سم: 

داب االآ نيبايل-الكلية:  اجلن�سية: 

ال�����ق�����������س�����م: ال�����ل�����غ�����ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة احل�����ال�����ة 

ابنتان ولديه  متزوج  االجتماعية: 

����س���ار ع���ل���ى خ���ط���ى وال�������ده ف��ال��ت��ح��ق 

ب���ال���درا����س���ة يف ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ���س��ع��ود 

ق���ادًم���ا من  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة  تخ�س�ص 

نيبال، ويطمح يف اإكمال درا�ساته العليا 

البنية  اأن  ي��رى  وال��دك��ت��وراه،  املاج�ستري 

العمالقة  وامل��ب��اين  امل��ت��ط��ورة  التحتية 

باالإ�سافة  اخل��ي��ال،  تفوق  اجلامعة  يف 

ل��وج��د ك���وادر م��ادي��ة وب�سرية واأع�����س��اء 

هيئة تدري�ص اأقوياء يف التدري�ص..



�أع��ل��ن م��وق��ع »ي��وت��ي��وب« ع��ن �إط����اق تطبيق 

»يوتيوب غو« YouTube Go يف �أكرث من 130 

مل�ستخدمي  ح�سري  وب�سكل  �لعامل  ح��ول  دول��ة 

نظام »�أندرويد«.

من  ت�سميمها  معاد�ً  ن�سخة  �لتطبيق  ويعترب 

ت�سميمه  مت  حيث  �لر�سمي،  »يوتيوب«  تطبيق 

لاأماكن ذ�ت �الت�سال �ل�سعيف و�لتي تكون فيها 

�أ�سعار �لبيانات �خللوية مكلفة جد�ً.

يتيح تطبيق »يوتيوب غو« للم�ستخدمني تنزيل 

مقاطع �لفيديو لعر�سها يف و�سع عدم �الت�سال، 

يف  »يوتيوب«  �سركة  متنحه  �ل��ذي  �ل�سيء  وه��و 

 YouTube Red ����س��ر�ك  من  كجزء  �ل��ع��ادة 

�لذي تبلغ قيمة ��سر�كه يف �ل�سهر 10 دوالر�ت.

م�ساركة  �أي�ساً  �لتطبيق  مل�ستخدمي  وميكن 

نقل  خ��ال  م��ن  �الأ���س��دق��اء  م��ع  �لفيديو  مقاطع 

��ستخد�م  دون  �آخ��ر  �إىل  جهاز  من  �لفيديوهات 

�ملزيد من �لبيانات.

وقد مت �إطاق �لتطبيق الأول مرة �لعام �ملا�سي 

يف �لهند، ثم بد�أ �لعمل عليه يف 14 بلد�ً �آخر، لكن 

ي�سهد �لتطبيق �ليوم �أول ظهور دويل له، وتعمل 

مز�يا  با�ستخد�م  �لتطبيق  حتديث  على  »قوقل« 

وتنزيلها  �لفيديو  مقاطع  بث  خيار  منها  جديدة، 

ب��ج��ودة �أع��ل��ى، وب���ث حم��ت��وى ج��دي��د خم�س�ص 

للمحتوى �ملقرح، باالإ�سافة �إىل �إمكانية م�ساركة 

عدة مقاطع فيديو دفعة و�حدة بني جهاز و�آخر.

ورغم �أن �لتطبيق مت �إطاقه يف �أكرث من 130 

�لتي  �ل��دول  على  منح�سر  �لركيز  �أن  �إال  دول��ة 

لديها �إمكانية حمدودة يف �لو�سول �إىل �لبيانات 

�خللوية، كما ال توجد خطط لبدء ت�سغيل �لتطبيق 

�لواليات  مثل  �ملتقدمة  �ل�سبكات  ذ�ت  �لدول  يف 

�ملتحدة �الأمريكية وكند� و�ليابان وكوريا �جلنوبية 

و�أملانيا وفرن�سا و�ململكة �ملتحدة �لربيطانية.

جماين  ب�سكل  متوفر  �لتطبيق  �أن  �إىل  ي�سار 

alarabiya :على متجر »قوقل باي«.  امل�صدر

في�سبوك  �الجتماعي  �لتو��سل  من�سة  ب���د�أت 

 ،GDPR باال�ستعد�د لائحة �لعامة حلماية �لبيانات

وهي �لائحة �لتي يعتزم �لربملان �الأوروبي وجمل�ص 

مبوجبها  �الأوروب��ي��ة  و�ملفو�سية  �الأوروب���ي  �الحت��اد 

تعزيز وتوحيد حماية �لبيانات جلميع �الأفر�د د�خل 

حيز  تدخل  �أن  �ملفر�ص  وم��ن  �الأوروب����ي،  �الحت��اد 

�لتنفيذ بتاريخ 25 �أيار/مايو 2018، من خال ن�سر 

مبادئ �خل�سو�سية �خلا�سة بها للمرة �الأوىل.

�أنها �ستوفر مقاطع فيديو  �أي�ًسا  و�أعلنت �ل�سركة 

�ل�سبكة  على  �خل�سو�سية  �إد�رة  كيفية  تو�سح 

�خلا�سة  �الأخبار  تغذية  �سمن خا�سة  �الإجتماعية 

وقت  يف  تخطط  �أنها  موؤخًر�  وك�سفت  بامل�ستخدم، 

الحق من هذ� �لعام �إىل طرح مركز خ�سو�سية جديد 

يجمع بني �الإعد�د�ت �لرئي�سية يف مركز و�حد.

�خل�سو�سية  م�سوؤويل  كبرية  �إيغان  �إيرين  وقالت 

يف في�سبوك: »نحن نقوم بت�سميم هذ� �ملركز وبنائه 

باالعتماد على ردود �لفعل من �لنا�ص و�سناع �لقر�ر 

وخرب�ء �خل�سو�سية يف جميع �أنحاء �لعامل«.

وقامت في�سبوك بتوقيت �الإعان بالتز�من مع يوم 

خ�سو�سية �لبيانات، وهي �ملنا�سبة �لتي تو�فق تاريخ 

28 يناير/كانون �لثاين من كل عام و�ملتعلقة بتعزيز 
على  �لبيانات  وحماية  خ�سو�سية  حول  �ملمار�سات 

�الإنرنت، ولكن �الأهم من ذلك �أن �الأخبار تاأتي قبل 

�أ�سهر قليلة من موعد بدء �سريان �لقو�نني �جلديدة 

�ملتعلقة بحماية �لبيانات عرب �الحتاد �الأوروبي، و�لتي 

تب�سر باإطار تنظيمي جديد موحد حلماية �لبيانات 

يعد �أي�ًسا بحماية �لبيانات �ل�سخ�سية لل�سكان ب�سكل 

�الجتماعي  �لتو��سل  من�سة  ن�سرت  �أف�سل.وقد 

�أ�سا�سية للخ�سو�سية، ت�سمل م�ساعدة  �سبعة مبادئ 

بياناتهم،  ��ستخد�م  كيفية  فهم  على  �مل�ستخدمني 

وت�سميم �خل�سو�سية يف منتجات في�سبوك، وت�سهيل 

عملية حذف �ملعلومات �ل�سخ�سية للم�ستخدمني.

�ل��ن��ا���ص  �أن  ن����درك  �إي���غ���ان: »ن��ح��ن  و�أ����س���اف���ت 

لي�ص �جلميع  ولكن  للتو��سل،  في�سبوك  ي�ستخدمون 

ذلك  مبا يف   – �سيء مع �جلميع  يريد م�ساركة كل 

معنا، ومن �ملهم �أن يكون لديك خيار�ت عندما يتعلق 

�الأمر بكيفية ��ستخد�م �لبيانات �خلا�سة بك، وهذه 

هي �ملبادئ �لتي توجه كيفية تعاملنا مع �خل�سو�سية 

aitnews :يف في�سبوك«.                     امل�صدر

قنو�ت  باإحدى  �الأخبار  ن�سرة  »�إريكا«  �لروبوت  تقدم  �أن  �ملقرر  من 

وهي  �إريكا،  موؤهات  �أهم  وتعد  �لقادم،  �أبريل  يف  �ليابانية  �لتلفزيون 

روبوت ذي مظهر ي�سبه �الإن�سان �لعادي، �أنه مت تزويدها باأحد �أكرث �أنظمة 

»ديلي  ن�سرته �سحيفة  ما  بح�سب  �لعامل،  يف  تقدماً  �ل�سناعية  �ملحادثة 

ميل« �لربيطانية.

ووفقاً ملبتكرها، هريو�سي �إي�سيغورو، فاإن �لروبوت »�إريكا« تبدي حفاوة 

وي�سيف  م�ستقل«.  �إدر�ك��ي  »وع��ي  قريباً  لديها  يكون  ورمب��ا  و�هتماماً، 

�إي�سيغورو: »مت و�سف �إريكا يف �لكثري من �ملنا�سبات باأنها و�قعية بدرجة 

تبدو وكاأن لها روًحا«.

دكتور  ولكن  �جلديدة،  �إريكا  وظيفة  تفا�سيل  عن  �الإف�ساح  يتم  مل 

�الأخبار  لقر�ءة  �ل�سناعي  �لذكاء  ت�ستخدم  �سوف  »�إنها  يقول:  �إي�سيغورو 

�لتي يقوم بتحريرها فريق �لن�سر�ت �لب�سري«.

وي��و���س��ح دك���ت���ور �إي�����س��ي��غ��ورو، م��دي��ر خمترب 

»�سنقوم  �أو�ساكا:  جامعة  يف  �لذكية  �لروبوتات 

بالروبوت  �الأخ��ب��ار  مر��سلي  �أح��د  با�ستبد�ل 

لبلوغ  م�ساعيه  يو��سل  �أنه  �إىل  م�سري�ً  �إريكا«، 

تلك �خلطوة يف بث مبا�سر على �لهو�ء منذ عام 

.2014
ونوه دكتور �إي�سيغورو يف مقال ن�سره ب�سحيفة 

�إريكا،  �أن  �إىل   »Wall Street Journal«
 JST قبل  من  تطويرها  عمليات  مت��ول  �لتي 

�مل�سروعات  �أع��ل��ى  �أح��د  يعد  �ل��ذي   Erato
ت�ستطيع  �ل��ي��اب��ان،  يف  مت��وي��ًا  �لعلمية 

�لركاب  �إىل  ب�سوتها  تتحدث  �أن  �أي�ساً 

ذ�ت��ي��ة  �ل�������س���ي���ار�ت  يف 

�لرغم  وعلى  �لقيادة، 

�أن���ه���ا ال حت��رك  م���ن 

ذر�ع����ي����ه����ا ب��ال��وق��ت 

�أنها ميكن  �إال  �حلايل، 

�أن تتبني �جتاه م�سدر �سوت �ملتحدث �إليها ومن يوجه �إليها �سوؤ�الً.

وتقوم �إريكا بتتبع �الأ�سخا�ص �ملحيطني بها يف غرفة ما بو��سطة 14 

ح�سا�ساً لاأ�سعة حتت �حلمر�ء وتقنية �لتعرف على ب�سمة �لوجه.

ويقول دكتور ديان غا�ص، �ملهند�ص �مل�سارك يف بناء �لروبوت 

»�إريكا« �إنها تعلمت �أن تطلق �لنكات و�لدعابات �للطيفة. وي�سيف 

دكتور غا�ص: »ما نريد حقاً �لقيام به هو �أن يتمكن �لروبوت �أن 

يفكر ويعمل ويقوم بكل �الأمور ب�سكل ذ�تي وتلقائي متاماً«.

وال تعد »�إريكا« �أول روبوت يبتكره �لدكتور �إي�سيغورو ي�ستطيع 

�لدكتور  ك�سف   ،2014 ع��ام  ففي  �الأخ��ب��ار،  ن�سر�ت  ق���ر�ءة 

للغاية«  »و�قعي  �أخبار  مذيع  روب��وت  عن  �لنقاب  �إي�سيغورو 

��سمه Kodomoroid وOtonaroid يف �أحد متاحف 

طوكيو.

ويف عام 2015 �أن�ساأت ميكرو�سوفت Xiaoice، وهو 

�أول روبوت مذيع تلفزيوين وقدم ن�سرة �أخبار �سباحية 

من  �لعميق  �لتعلم  تقنيات  وبا�ستخد�م  �ل�سني،  يف 

خال Smart Cloud وBig Data، قام �ملذيع 

يف  �لطق�ص  بيانات  بتحليل   Xiaoice �لروبوت 

بث على �لهو�ء مبا�سرة، ومت تنفيذ م�سروع �ملذيع 

ومركز  ميكرو�سوفت  بني  تعاون  كثمرة   Xiaoice
alarabiya :امل�صدر      .SMG أخبار تابع ملجموعة �سانغهاي ميديا�

تقنية36  العدد 1295 - الأحد 25 جمادى الأول  1439هـ املوافق 11 فرباير 2018م20

اع��رف��ت »اأب����ل« اأخ����ًرا مب�صكلة 

ع��م��ره��ا اأك����ر م���ن ع���ام يف ه��وات��ف 

ات�صالها  دون  حت���ول   ،»7 »اآي���ف���ون 

ب�صبكات املحمول حتى يف مناطق 

ال���ت���غ���ط���ي���ة اجل�������ي�������دة، وت����ع����ه����دت 

باإ�صالحها جماًنا.

الأوىل  للمرة  امل�صكلة  وظ��ه��رت 

ع��ق��ب   ،2016 ع�����ام  ���ص��ب��ت��م��ر  يف 

���ص��ك��ا  7«، ح���ي���ث  »اآي�����ف�����ون  �����ص����دور 

بع�ض امل�صتخدمني من عدم قدرة 

ال���ه���ات���ف ع���ل���ى ال���ت���ق���اط اإ�����ص����ارات 

ال�����ص��ب��ك��ة، ب��ع��د ت��ع��دي��ل��ه م���ن و���ص��ع 

الطران اإىل ال�صتخدام العادي.

ووق�������ت�������ه�������ا ن�����������ص�����ح�����ت »اأب��������������ل« 

امل�������ص���ت���خ���دم���ني ب������اإع������ادة ت�����ص��غ��ي��ل 

���ص��ري��ح��ت��ه  ب�����اإخ�����راج  اأو  ال���ه���ات���ف، 

اأن  اإل  اأخ���������رى،  م�����رة  واإدخ�����ال�����ه�����ا 

م�صكلة  اإن  م��وؤخ��رًا،  قالت  ال�صركة 

اإ�صارات  التقاط  الهواتف يف  ف�صل 

 »No service« ال���������ص����ب����ك����ات 

ت�صتدعي اإعادة الهاتف اإىل مراكز 

»اأبل« من اأجل اإ�صالحه.

يف  الأمريكية  ال�صركة  واأ�صافت 

بيان اأن »ن�صبة �صغرة من هواتف 

 No اآي��ف��ون 7 رمب��ا تظهر ع��الم��ة

تغطية  وج��ود  يف  حتى   service
ج��ي��دة ل��ل�����ص��ب��ك��ة، ب�����ص��ب��ب ع��ط��ل يف 

اأح����د م��ك��ون��ات ل��وح��ة ال��ع��م��ل��ي��ات«، 

املجاين  الإ���ص��الح  اإىل  وبالإ�صافة 

للم�صكلة الذي توفره »اأبل«، قالت 

ال�����ص��رك��ة اإن���ه���ا ���ص��ت��ع��ي��د مل���ن دف��ع��وا 

اأموالهم  امل�صكلة  اإ�صالح  اأج��ل  من 

»كاملة«.

skynewsarabia :امل�صدر

أبل تعترف بمشكلة عمرها سنة 
في آيفون وتصلحها »مجانًا«

»يوتيوب غو« يصل إلى أكثر من 130 
دولة في العالم

فيسبوك تنشر 7 مبادئ أساسية للخصوصية

الروبوت »إريكا«
مذيعة أخبار بتلفزيون ياباني قريبًا

1.5 مليار مستخدم 
لواتساب شهريًا

ك�صف مارك زوكربرغ، املدير التنفيذي ل�صركة في�صبوك والتي متلك 

وات�صاب  بنمو  املتعلقة  الأرق���ام  اأح���دث  ع��ن  وات�����ص��اب،  التوا�صل  خدمة 

خالل الن�صف الأخر من العام املا�صي.

ووفقًا لزوكربرغ فاإن عدد م�صتخدمي وات�صاب و�صل حاليًا اإىل 1.5 

ر�صالة  مليار   60 اإر�صال  ت�صهد  التي  �صهريا  للخدمة  م�صتخدم  مليار 

يوميًا، بح�صب ما اأورده موقع »تك كران�ض«.

وتعر الأرقام عن زيادة كبرة يف عدد م�صتخدمي اخلدمة باملقارنة 

مليار   1.3 حينئذ  م�صتخدميها  ع��دد  ك��ان  حيث  امل��ا���ص��ي،  يوليو  م��ع 

م�صتخدم منهم مليار م�صتخدم ن�صط يوميًا.

وات�����ص��اب،  خل��دم��ة  ملحوًظا  من���ًوا  حتقق  اأن  في�صبوك  وا�صتطاعت 

التي ا�صتحوذت عليها عام 2014 نظر 19 مليار دولر، وكانت متلك 

م�صتخدم  مليون   315 بينهم  �صهرًيا،  م�صتخدم  مليون   450 حينها 

skynewsarabia :ن�صط يومًيا.                                      امل�صدر
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برعاية وكيل الشؤون الرياضية

نهائي مثير في بطولة الطائرة 
الشاطئية

كتب: خالد اليو�سف

الريا�سية  والأندية  الربامج  اإدارة  نظمت 

لل�سوؤون  الطالب  ���س��وؤون  عمادة  وكالة  يف 

لكرة  �سعود  امللك  جامعة  بطولة  الريا�سية 

الطائرة ال�ساطئية، حيث رعى وكيل عمادة 

الدكتور  الريا�سية  لل�سوؤون  الطالب  �سوؤون 

عبداهلل ال�سليمي نهائي البطولة الذي اأقيم 

اجلامعي  احلرم  داخل  اجلوالة  مع�سكر  يف 

مباريات البطولة والتي كانت بطريقة خروج 

املغلوب.

كليات  �سبع  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ���س��ارك  وق���د 

واأ���س��ف��رت ال��ن��ت��ائ��ج ع��ن ف���وز ن����ادي كلية 

الرغم  وعلى  بينما  الأول،  باملركز  الهند�سة 

من م�ساركته بفريقني اإل اأن نادي كلية علوم 

الريا�سة والن�ساط البدين ح�سل على املركز 

على  ح�سل  للكلية  الآخ��ر  والفريق  الثاين 

املركز الثالث.

عبدالعزيز  املهيدب،  الأول حممد  املركز 

اخلالدي، كلية الهند�سة.

م��ه��ن��د ال����زه����راين،  املركز الثاين 

الريا�سة  ع��ل��وم  كلية  ال��ق��ح��ط��اين،  ���س��امل 

والن�ساط البدين.

متعب الروقي، حممد  املركز الثالث 

والن�ساط  الريا�سة  علوم  كلية  جويعد،  بن 

البدين.

والأن��دي��ة  ال��ربام��ج  اإدارة  م��دي��ر  واأك����د 

ن�سر  اأهمية  على  الأحمد  فاروق  الريا�سية 

الألعاب املختلفة وتقدميها للطالب اجلامعي 

للم�ساركة بها، واكت�ساف مواهب الطالب يف 

هذه الألعاب وتطويرها للرقي مب�ستواه.

املركز  حقق  ال��ذي  النادي  اأن  اإىل  ي�سار 

�سعود  امللك  جامعة  منتخب  �سيمثل  الأول 

للجامعات  ال��ري��ا���س��ي  الحت���اد  بطولة  يف 

من  رجب  �سهر  يف  �ستقام  والتي  ال�سعودية 

هذا العام بحول اهلل تعاىل.

»KSU Movement«
مبادرة لتعزيز الصحة العامة والنشاط 

البدني بمدينة الطالبات

كتبت: اأثيل املطوع

للطالبات  اجلامعية  املدينة  يف  انطلقت 

للرك�ض،   »KSU Movement« م��ب��ادرة 

والتي تهدف لرفع م�شتوى الن�شاط البدين 

ون�شر  للمجتمع  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة  وت��ع��زي��ز 

احليوية واحلما�ض يف احلرم اجلامعي، ومن 

املقرر اأن ت�شتمر حتى الأ�شبوع الثالث ع�شر 

من الف�شل الدرا�شي الثاين للعام اجلامعي 

املبادرة جميع  1439ه�، وت�شتهدف  احلايل 

م��ن�����ش��وب��ات ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود، و���ش��ت��ت��اح 

اليوم  فعاليتي  يف  املجتمع  لن�شاء  الفر�شة 

العاملي للمراأة ويوم الأم للم�شاركة.

رك�ض وتدريب

تنق�شم الأن�شطة اإىل نوعني:

رك�ض  جمموعة  وه��و  الأول  الن�ساط   *

مل�سافة 5 كيلومرتات، ويخ�س�ض له يوم واحد 

لكل اأ�سبوع من فرتة املبادرة 12- اأ�سبوعاً- 

وذلك يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سًرا وحتى 

الرابعة اأمام مبنى املكتبة املركزية »23« يف 

التواريخ املو�سحة باجلدول اأعاله.

التدريبي،  املخيم  وهو  الثاين  الن�ساط   *

حيث �ستعقد �ست خميمات تدريبية مدتها 

هوائية  اأن�سطة  على  حت��ت��وي  دقيقة   40
يف  اجلامعة  ومن�سوبات  للطالبات  وع�سلية 

اأوقات �سيتم حتديدها لحقا.

خدمات اإ�شعافية

ي��ت��وق��ع اأن ي��ك��ون ع���دد امل�����س��رتك��ات يف 

جمموعة الرك�ض 200 كحد اأق�سى و500 

يف الأيام املفتوحة لن�ساء املجتمع، و�ستوفر 

اجلامعية  املدينة  يف  الطالبات  ع��ي��ادات 

خدمات اإ�سعافات اأولية خالل فرتة الفعالية 

عند حدوث اإ�سابة.

فكرة املبادرة

مت اإطالق هذه املبادرة بفكرة من الدكتورة 

مزنة املرزوقي والأ�ستاذة رمي اخلمي�ض.

بق�سم  م�ساعد  اأ�ستاذ  املرزوقي  الدكتورة 

علوم �سحة املجتمع بكلية العلوم التطبيقية، 

العامة  ال�سحة  الدكتوراه يف  وحا�سلة على 

اإدليد  جامعه  من  البدين  الن�ساط  و�سلوك 

يف  �سهادة  على  حا�سلة  واأي�ساً  اأ�سرتاليا، 

الأ�سرتايل  املعهد  من  ال�سخ�سي  التدريب 

البحثية  البدنية، وت�سمل اهتماماتها  للياقة 

امل����دن، حم���ددات  امل�����س��ي، �سحة  ���س��ل��وك 

ال�سحية  ال��ع��دال��ة  الجتماعية،  ال�سحة 

و�سحه املراأة.

الأ�ستاذة رمي اخلمي�ض معيدة بق�سم علوم 

التطبيقية، حا�سلة  العلوم  بكلية  املختربات 

التنا�سلية  علوم  يف  املاج�ستري  درج��ة  على 

بريطانيا،  ك��ول��دج،  اأم��ب��ريي��ال  جامعة  م��ن 

اه��ت��م��ام��ات��ه��ا ال��ب��ح��ث��ي��ة يف ���س��ح��ة امل����راأة 

والإجناب، وهي ع�سو وم�ساعد يف تاأ�سي�ض 

نادي التحدي الن�سائي وحا�سلة على �سهادة 

يف التدريب ال�سخ�سي من املعهد الأوروبي 

للياقة البدنية، بريطانيا.

ت�شمل الرك�ض والتدريب وت�شتمر 12 اأ�شبوعًا ويرافقها عيادات وخدمات اإ�شعافات اأولية



غرائب حول العالم

لماذا تحّلق الطائرات على ارتفاع 10 كلم؟

عادة ما تلجاأ �لطائر�ت �إىل �لتحليق على �رتفاعات �صاهقة ت�صل �إىل 

35000 قدم �أو 10 كلم تقريًبا، فهل ت�صاءلت من قبل مَل هذ� �الرتفاع 
بالذ�ت، وهل من �خلطر تخطي هذ� �حلد �صو�ًء �أقل �أو �أكرث؟

بح�صب ما جاء يف موقع »traveller« فاإن �ختيار �لطائر�ت للتحليق 

على �رتفاعات �صاهقة يعود �إىل عدة �أ�صباب، �أولها �أن �لعو�مل �ملناخية 

م يف �إمكانية حتليق �لطائرة، حيث �إن �لهو�ء �خلفيف يف  هي من يتحكَّ

�لطبقات �لُعليا من �جلو ي�صمح للطائر�ت �لتجارية بالتحليق ب�صال�صة، 

��صتهالك  توفري  يعنيه ذلك من  �أكرب بدون عائق، وما  وقطع م�صافات 

�لوقود.

�أ�صف �إىل ذلك �أن �ختيار هذ� �الرتفاع �ل�صاهق ي�صمن لقائد �لطائرة 

تفادي �ال�صطر�بات �جلوية �لتي حت�صل بكرثة على م�صافات منخف�صة 

تتحا�صى  بذلك  �أنها  كما  �خلطر،  عن�صر  تقليل  يعني  ما  �ل��ه��و�ء،  يف 

�لعو��صف �لرعدية �لقريبة من �الأر�ض وتتجنب �الأحو�ل �جلوية �ل�صيئة 

�لتي حت�صل عادًة يف طبقة �لرتوبو�صفري، وهي �أقرب طبقة من طبقات 

�لغالف �جلوي لالأر�ض.

�صت �لطائرة الأمٍر طارئ، �صيجد كابنت �لطائرة مت�صًعا  ويف حال تعرَّ

من �لوقت للبحث عن حلول و�ملناورة بالطائرة، خا�صًة مع �بتعاد �لطائرة 

عن �الأر�ض، وعلى �فرت��ض �أن �لطائرة حلَّقت على علٍو منخف�ض، فاإنها 

ل عامل  �لتي �صتُ�صكِّ �صتُو�جه �لكثري من �الأج�صام و�لطائر�ت �ل�صغرية 

خطر على �صالمة �لطائرة.

ملاذ� تختار �لطائر�ت �لتحليق على �رتفاع 10 كلم حتديًد� ولي�ض �أعلى 

 35000« كلم   10 �رتفاع  على  �لتحليق  فاإن  للرقم،  بالن�صبة  ذلك،  من 

مبن�صوب  �الرتفاع  هذ�  الرتباط  ذلك،  من  �أعلى  ولي�ض  بالذ�ت،  قدم« 

�رتفعنا لالأعلى يف طبقات �جلو  �مل�صار �جلوي. فكلما  �الأوك�صجني يف 

�لطائرة،  حمرك  على  �أكرب  �لتحدي  ويُ�صبح  �الأك�صجني  من�صوب  يقل 

لذلك، جند �أن �لطائرة تطري يف جمال يرت�وح بني 10.5 �إىل 12.5 كلم 

�رتفاًعا عن �صطح �الأر�ض.

تباينت ردود �الأفعال جتاه �لتاأمني 

�ل�صعودي،  �ملجتمع  يف  �ل�صحي 

فمنهم من ر�أى �أنه تاأكيد على حق 

�لفرد يف �حل�صول على �خلدمات 

�ل�صحية وحتقيق �لعد�لة و�مل�صاو�ة، 

و�صوالً �إىل �لهدف �الأ�صا�صي �ملتمثل 

يف توفري �ل�صحة للجميع، وتعميق 

مبد�أ �مل�صاركة بني �لدولة و�ملو�طن 

وبني �صاحب �لعمل و�ملوظف وبني 

لتاأثريه  وذل��ك  �أنف�صهم،  �ملوظفني 

�الإي��ج��اب��ي على �ل��ف��رد م��ن خالل 

توفري �الطمئنان �الجتماعي له.

�ل�صحي  �لتاأمني  ب��دون  فالفرد 

لن يتمكن من دفع تكاليف �ملعاجلة 

�لباهظة �صوى عدد قليل من �الأفر�د 

�لقادرين على �لدفع، وبالتايل فاإن 

�آلية  من  فيه  �ل�صحي مبا  �لتاأمني 

تلقي  م��ن  �الأف����ر�د  ميكن  تكافلية 

�لكلفة  ذ�ت  �ل��الزم��ة  �خل��دم��ات 

�لعالية مببالغ معقولة. 

يف �ملقابل، جند من عار�ض هذ� 

�لتوجه و�ل��ر�أي وب�صدة وح��دة، وال 

�خلري  �ل�صحي  �ل��ت��اأم��ني  يف  ي��رى 

للمجتمع �ل�صعودي، بل ير�ه حمرماً، 

�لنا�ض  الأم���و�ل  و�أخ����ذ�ً  ومف�صدة، 

يف  تطبيقه  ي��ج��وز  وال  ب��ال��ب��اط��ل، 

�ملجتمع، م�صتند على ذلك بفتاوى 

جمامع فقهية دينية وُعلماء معتربين 

وم�صنفني ت�صيفاً �إيجابياً من وجهة 

نظرهم.

هذه �ل�صل�صلة من �ملقاالت �لعلمية 

حتاول فك �للب�ض و�الختالف، وفهم 

هذ� �لغمو�ض حول �لتاأمني �ل�صحي 

من  لي�ض  �ل�����ص��ع��ودي،  �ملجتمع  يف 

له، وال  �لتطبيقية  �لعملية  �لناحية 

بل  �لفقهية؛  �لدينية  �لناحية  من 

معتمدة  �الجتماعية  �لناحية  من 

كارل  �الجتماع  ع��امل  نظرية  على 

 »Karl Mannheim« مانهامي 

يف در��صة �يديولوجية �جلماعة عند 

تف�صري هذ� �الختالف، وذل��ك من 

خالل ر�صد وحتليل م�صمون ردود 

�أفعال �أفر�د �ملجتمع �ل�صعودي جتاه 

�لتاأمني �ل�صحي؛ ومعرفة ت�صنيفات 

و�النتماء�ت،  �جلماعات  �أ�صحاب 

وهل لهذ� �لت�صنيف د�خل �جلماعة 

ومل��اذ�  �أف��ر�ده��ا،  �أفكار  على  تاأثري 

يتقبل �لر�أي من �صخ�ض ما حتى لو 

�صخ�ض  من  ويرف�ض  معه،  �ختلف 

�آخر له نف�ض �لر�أي يف جو�ز تطبيق 

�لتاأمني �ل�صحي يف �ملجتمع!

�إن �لفرد ال ي�صتطيع - على حد 

يفكر  �أن   - مانهامي  ك���ارل  تعبري 

يتمايز  �أن  ي�صتطيع  وال  مب��ف��رده، 

يبد�أ  بل  �أي�ًصا،  مبفرده  يختلف  �أو 

باأفكار �الآخرين وفكرهم، �صو�ء �تفق 

�أو  �أو حاول تعديله  �لفكر  مع هذ� 

��صتبدله بفكر �آخر، وذلك ملو�جهة 

تطور�ت �ملو�قف �الجتماعية.

�جلماعة  �إىل  ينتمي  �لفرد  �إن 

ال الأن��ه ول��د فيها، وال الأن��ه ي�صعى 

ي�صعر  الأن���ه  وال  �إل��ي��ه��ا،  لالنتماء 

جتاهها باالنتماء و�ل��والء فح�صب، 

بل الأنه يرى �حلياة و�لعامل يف �صوء 

�ملعاين �لتي �كت�صبها من �جلماعة 

�جلماعة،  د�خ��ل  ط��وره��ا  �لتي  �أو 

بامل�صلحة  �ملرتبطة  فاالأيديولوجية 

متنع �الأف��ر�د من روؤية �مل�صكلة من 

جميع جو�نبها وحتول دون حتقيق 

�ملو�صوعية يف هذه �لروؤية.

�مل�صاألة ال تقف عند هذ� �حلد، 

�لتي  �الأيديولوجية  �ملعرفة  فهناك 

و�ل��ت��ربي��ر،  �لت�صنيف  �إىل  ت��دع��و 

تدعو  �لتي  �الأيديولوجية  و�ملعرفة 

�إىل �لعمل، فاإذ� كانت �الأيديولوجية 

تعبري�ً عن �لتنافر بني �لفكر و�لو�قع 

فهناك حاالت من �لتفكري ال تكتفي 

�أن  بل حت��اول  �لو�قع،  مع  بالتنافر 

و�إىل  �صلوك  �إىل  فتتحول  تتخطاه 

عمل يوؤدي �أو يهدف �إىل تدمري كلي 

�أو جزئي لنظام �الأ�صياء �ل�صائدة.

هذه �حلاالت من �لتفكري يُ�صميها 

م��ان��ه��امي »ي��وت��وب��ي��ا«، ف��ال��ف��رق بني 

وحاالت  �ليوتوبية  �لتفكري  ح��االت 

يف  �أننا  هي  �الأيديولوجية  �لتفكري 

لي�صت  �أ���ص��ي��اء  �إىل  ن�صبو  �الأوىل 

موجودة يف �لو�صع �لقائم، ولكننا ال 

نكتفي بذلك بل نعمل على حتقيقها 

تعديل  �أو  تغيري  �إىل  ذلك  �أدى  ولو 

بينما يف  �ل��ر�ه��ن،  �الأ���ص��ي��اء  نظام 

�لثانية فاإن �آر�ءنا وفكرنا بالرغم من 

تنافرهما مع �لو�قع �لقائم فاإن ذلك 

ال مينعنا من �أن ن�صاهم فيه، بل نربر 

�حلفاظ على نظام �الأ�صياء �لر�هن.

وللحديث بقية �إن �صاء �هلل تعاىل، 

و�إىل �للقاء. 

د. علي بن �أحمد �ل�صامل

�ملدينة �لطبية �جلامعية

alisalem@ksu.edu.sa
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نعي�ض هذه �لفرتة يف �الأيام �الأوىل من �صهر 

�ملطر  مو�صم  �أ�صهر  �صمن  يعد  و�ل��ذي  فرب�ير، 

�ل�صجالت  على  وباال�صتناد  �لريا�ض،  مدينة  يف 

لي�ض  فرب�ير  �أن  يت�صح  1959م  منذ  �ملناخية 

معروفاً بكرثة �ملطر، حيث يبلغ متو�صط هطول 

تقريباً،  ملم   7 ف��رب�ي��ر  �صهر  خ��الل  �الأم��ط��ار 

�الأخ��ري من حيث  قبل  �لرتتيب  يعد يف  وبذلك 

كميات �الأمطار خالل �أ�صهر مو�صم �ملطر �لذي 

ميتد من نوفمرب �إىل مايو من كل عام، كما يبلغ 

متو�صط عدد �الأيام �ملمطرة خالل هذ� �ل�صهر 

4.1 يوم، وبذلك يعد يف �لرتتيب �ل�صاد�ض من 
حيث عدد �الأيام �ملمطرة خالل �ملو�صم.

�حل��ر�رة  درج��ات  �صجالت  �إىل  �لنظر  عند 

�آخر 60 عاماً يت�صح �أن فرب�ير يعد يف �لرتتيب 

يناير  �صهري  بعد  �ل���ربودة  حيث  م��ن  �لثالث 

ودي�صمرب، مبتو�صط حر�ري قدره 16.3ْم فيما 

يبلغ متو�صط �حلر�رة �لكربى 22.9ْم و�ل�صغرى 

9.9ْم، وتعد متو�صطات �حلر�رة �إجماالً مريحة 
مائلة �إىل عدم �الرتياح »مائلة للربودة« ح�صب 

هذ�  خالل  �أن��ه  كما   ،»1973 »جفني  ت�صنيف 

�ل�صهر ال حاجة للتربيد نهائياً حتى خالل فرتة 

�لليل  للتدفئة فرتة  متو�صطة  مع حاجة  �لنهار، 

خ�صو�ًصا يف �لن�صف �الأول من �ل�صهر.

ت�صري �صجالت �ملناخ �لقيا�صية �إىل �أن فرب�ير 

يف  تطرفاً  �الأك���رث  ك��ان   2017 �ملا�صي  �ل��ع��ام 

كميات �الأمطار و�حلر�رة �ملنخف�صة، حيث بلغت 

كمية �الأمطار �لرت�كمية 41.1 ملم، لتعد بذلك 

هذ�  خالل  ت�صجل  تر�كمية  �أمطار  كمية  �أعلى 

 600% قدره  بانحر�ف  عاماً   60 منذ  �ل�صهر 

�ل�صهر  ذل��ك  يعد  كما  �مل��ط��ري،  �ملتو�صط  ف��وق 

�أي�صاً �أبرد فرب�ير منذ بدء �ل�صجالت �ملناخية، 

يعد  فيما  �حل���ر�رة،  متو�صطات  ح�صب  وذل��ك 

فرب�ير 1979م �الأكرث دفئاً خالل نف�ض �لفرتة.

�ملناخية  �لتوقعات  �أن  �إىل  �الإ���ص��ارة  جت��در 

ل�صهر فرب�ير 2018 تو�صح �أن درجات �حلر�رة 

�أعلى من  �أو  �صتكون حول  �لريا�ض  على مدينة 

تكون  �أن  يتوقع  فيما  �حل��ر�ري��ة،  �ملتو�صطات 

�لتوقعات  ت�صري  كما  معدالتها،  حول  �الأمطار 

�ل�صهر  من  �الأول  �لن�صف  �أن  �إىل  �هلل  مب�صيئة 

قد ال ي�صهد حاالت ممطرة تذكر، وتكون فر�صة 

�ل�صهر  من  �لثاين  �لن�صف  يف  �أعلى  �الأم��ط��ار 

للتغري،  قابلة  باأنها  علماً  مار�ض،  �صهر  ومطلع 

و�هلل �أعلم.

�أ. في�صل بن �صليمان �ملجلي 

كلية �الآد�ب ق�صم �جلغر�فيا

مناخ الرياض خالل فبراير

التأمين الصحي والمجتمع »5/3«

�حلياة ق�صرية و�لعامل و��صع

وكلما بد�أت يف �كت�صافه �أ�صرع

كلما كان �أجمل و�أف�صل

عبداهلل ال�سهلي

الآداب

 رؤية اجتماعية

مناخ الرياض



كتبت: فاطمة القحطاين

          لبنى ال�شامان

واملحاكاة  املهارات  مركز  ح�صل 

ال�صحية بكلية الطب واملدينة الطبية 

الو�صام  على  �صعود  امللك  بجامعة 

الذهبي من جمعية القلب الأمريكية 

وتفوقه  لتميزه  وذلك   ،2017 لعام 

م��ن حيث  احل��ي��اة  دع��م  دورات  يف 

التدريب  وج���ودة  املتدربني  اإع���داد 

مدير  وبنينّ  العاملية.  املعايري  ح�صب 

ال�صحية  واملحاكاة  املهارات  مركز 

ال��دك��ت��ور ي��ا���ص��ر الأ���ص��ق��ه، اأن���ه مت 

جتديد اعتماد املركز ليكون مرجعاً 

 2018 لعام  املنطقة  يف  للجمعية 

لل�صنة الرابعة على التوايل ما يخوله 

عقود  جتديد  واعتماد  ل���إ���ص��راف 

اإن�صاء  اعتماد  اأو  الأخ���رى  امل��راك��ز 

دعم  دورات  لتدريب  جديد  مركز 

احلياة مع جمعية القلب الأمريكية، 

نحو  بتدريب  ق��ام  املركز  اأن  واأف��اد 

دعم  دورات  على  م��ت��درب   8000
الرئوي  القلبي  والإن��ع��ا���ش  احل��ي��اة 

كما   ،2017 ع��ام  خ���ل  واملتقدمة 

اأ�صرف وراقب عدد كبري من املراكز 

الكويت،  ُعمان،  اململكة،  مناطق  يف 

الأردن، لبنان والبحرين لعتمادهم 

اأو جتديد اعتمادهم كمراكز تدريب 

كونه  الأمريكية  القلب  جمعية  مع 

اأهله  ما  للجمعية  مرجعياً  م��رك��زاً 

كمرجع  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول 

 2018 لعام  املنطقة  يف  للجمعية 

ولل�صنة الرابعة على التوايل.

كتب: م�شاعد الغنيم

الطبية اجلامعية  ت�صلمت املدينة 

هيئة  من  املا�صية«  »الدرجة  �صهادة 

�صامل  تقييم  بعد  الكندي  العتماد 

م���ن ق��ب��ل ف��ري��ق ه��ي��ئ��ة الع��ت��م��اد 

املدينة  التزام  م��دى  ح��ول  الكندي 

اجلودة  مبعايري  اجلامعية  الطبية 

جلنة  �صلمت  حيث  عاملياً،  املوثقة 

امللك  مل�صت�صفى  ال�صهادة  التقييم 

اجلامعي  عبدالعزيز  وامللك  خالد 

باملدينة الطبية اجلامعية.

 ح�����ص��ر ح��ف��ل ال��ت�����ص��ل��ي��م وك��ي��ل 

اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�صلمان، 

ووكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير 

واملدير  ع�صريي،  يو�صف  الدكتور 

الطبية  للمدينة  التنفيذي  ال��ع��ام 

عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ي��ة 

الدكتور  الطب  كلية  وعميد  املعمر، 

م��ن م�صوؤويل  وع���دد  ف���ودة،  خ��ال��د 

الطبية  الأق�صام  وروؤ�صاء  اجلامعة 

وقد  اجلامعية،  الطبية  املدينة  يف 

اأعلن معايل مدير اجلامعة الدكتور 

عن  �صابق  وق��ت  يف  العمر  ب���دران 

اجلامعية  الطبية  املدينة  ح�صول 

على هذا العتماد.

لل�صوؤون  التنفيذي  املدير  وق��ال 

اجلامعية  الطبية  باملدينة  ال�صحية 

املدينة  اإن  ال�صيف  في�صل  الدكتور 

ال��ط��ب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة ت��ط��ب��ق اأع��ل��ى 

معايري الرقابة يف املن�صاآت ال�صحية 

العاملية،  امل��ع��اي��ري  م��ع  وامل��ت��واف��ق��ة 

البيئة  تهيئة  ع��ل��ى  منها  ح��ر���ص��اً 

الآمنة يف املن�صاآت ال�صحية وتعزيز 

املقدمة،  ال�صحية  الرعاية  ج��ودة 

جميع  يغطي  العتماد  اأن  م�صيفاً 

الطبية  وغ���ري  ال��ط��ب��ي��ة  اجل���وان���ب 

�ص�مة  ال��ع��دوى،  مكافحة  ومنها 

العمليات  املخاطر،  اإدارة  املر�صى، 

اجل���راح���ي���ة، ال���رع���اي���ة الأول���ي���ة، 

ال��دم،  ب��ن��وك  امل��خ��ت��رات  الأورام، 

الت�صخي�صية  الأ���ص��ع��ة  ال�صيدلة، 

الباطنة  الطوارئ،  والع�جية، طب 

اأن  اإىل  م�صرياً  الطبي،  والتاأهيل 

46 فريق  عدد الفرق امل�صاركة بلغ 

املخل�صة  باجلهود  م�صيداً  ج��ودة، 

التي يبذلها من�صوبو املدينة الطبية 

اجلامعية.

اجلودة  اإدارة  مديرة  اأكدت  كما 

اجلامعي  خالد  امللك  مب�صت�صفى 

الأ�صتاذة  الطبية اجلامعية  باملدينة 

الطبية  امل��دي��ن��ة  اأن  بخ�ش  م���رام 

الت�صنيف  على  ح�صلت  اجلامعية 

تركزت  حيث   2011 عام  الف�صي 

اآنذاك على الأ�صا�صيات يف �ص�مة 

ح�صلت   2014 عام  ويف  املر�صى، 

الذهبي،  الت�صنيف  على  ك��ذل��ك 

حيث متيزت يف الأ�صا�صيات وبع�ش 

اأما  للمر�صى،  املقدمة  الإج��راءات 

املدينة  ح�صلت  ف��ق��د   2017 يف 

الت�صنيف  على  اجلامعية  الطبية 

من  ت�صنيف  اأع��ل��ى  وه��و  امل��ا���ص��ي، 

ال��ك��ن��دي، حيث  ه��ي��ئ��ة الع��ت��م��اد 

اعتمدت الهيئة الكندية على نتائج 

ال�صحية  واخل��دم��ات  الإج����راءات 

الآمنة  البيئة  حت�صني  مثل  املقدمة 

ارتفاًعا  �صجلت  والتي  للمر�صى 

الآم��ن��ة  البي��ئة  ق��ي��ا���ش  ن�صبة  يف 

للمر�صى اإىل 85 %.

املر�صى  ر�صا  ن�صبة  ارتفعت  فيما 

اأن  م�صيفًة   ،% من70  اأك��رث  اإىل 

قيا�ش  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  اجل����ودة  اإدارة 

دوري  ب�����ص��ك��ل  الأداء  م���وؤ����ص���رات 

لتفادي  املخاطر  ودرا���ص��ة  وحتليل 

ح�صولها واتخاذ الإجراءات ال�زمة 

تلك  لتح�صني  العمل  خطط  وو�صع 

اإىل  م�صرية  وتطويرها،  الإج��راءات 

الطبية  باملدينة  اجل���ودة  اإدارة  اأن 

اجلامعية تقوم ب�صكل دوري بتدريب 

���ص���م��ة  ب���رام���ج  م��ن�����ص��وب��ي��ه��ا يف  

املر�صى.

 من جانبها اأثنت املدير التنفيذي 

موؤ�ص�صة  يف  ال��دويل  ل�عتمادات 

على  كاترينا  اأ.  الكندي  العتماد 

الطبية  للمدينة  الكبرية  الإجنازات 

املدينة  اأن  اإىل  م�صرية  اجلامعية، 

من  ج���زء  ه��ي  اجل��ام��ع��ي��ة  الطبية 

الرعاية  جم��ال  يف  منظمة   1600
بجد  تعمل  دول��ة   30 يف  ال�صحية 

ال�صحية،  الرعاية  جودة  تطوير  يف 

م���وؤك���دة خ����ل ك��ل��م��ت��ه��ا ع��ل��ى اأن 

اأعلى م�صتوى  العتماد املا�صي يعد 

حيث  ال��دويل،  كمنتوم  برنامج  يف 

يتطلب احل�صول على هذه الدرجة 

�صارمة  م��ت��ق��دم��ة  ب��رام��ج  تطبيق 

تطوير  يف  ال���ص��ت��م��راري��ة  ت�صمن 

جمال جودة الرعاية ال�صحية.
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بح�ضور وكيل اجلامعة 

هيئة االعتماد الكندي تسلم شهادة »الدرجة الماسية« لطبية الجامعة
د. السيف: المدينة الطبية تطبق الرقابة في المنشآت الصحية المتوافقة مع المعايير العالمية

أ. كاترينا: »المدينة الطبية« تعمل بجد في تطوير جودة الرعاية الصحية

لقاء تعريفى لطالبات السكن  »الوسام الذهبي« لمركز المهارات والمحاكاة الصحية 2017
المستجدات

اأقام �صكن طالبات جامعة امللك �صعود لقاًء تعريفياً للطالبات 

1439ه�1438-ه�  لعام  الثاين  الدرا�صي  للف�صل  امل�صتجدات 

ال�صكن  الألفة واملودة بح�صور مديرة  ب�صكن اجلامعي بجو من 

وجمموعة من من�صوباته من م�صرفات واإداريات، مت فيه تعريف 

حتت  الإ�صكان  اإدارة  من  املقدمة  اخلدمات  بجميع  الطالبات 

اإ�صراف عمادة �صوؤون الط�ب ل�صوؤون الطالبات وتعريفهن اأي�ًصا 

و�صماع  ال�صكن  داخل  ل�صبط  املطبقة  والأنظمة  القوانني  باأهم 

اأهم القرتاحات املوجهة من الطالبات لرفع بها ومناق�صتها يف 

املجل�ش ال�صت�صاري لرفع وتطبيق ما يخدم الطالبات بالإ�صكان، 

جمعت  خفيفة  وجبة  على  اجلميع  اجتمع  اللقاء  نهاية  ويف 

اللقاء  وك��ان  جميل،  اأ�صري  بجو  ال�صكن  مبوظفات  الطالبات 

باإعداد وتن�صيق وحدة الع�قات العامة والإع�م.

»الجامعة« تشارك في فعالية 
»كيف الصحة« 

�صاركت اجلامعة ممثلة مببادرتي وعي واإحياء يف فعالية كيف ال�صحة 

مبقر  اأقيمت  والتي   ،STC ال�صعودية  الت�صالت  �صركة  نظمتها  التي 

ال�صركة الأ�صبوع املا�صي وملدة يومني.

حيث مت افتتاح ركني مبادرة وعي واإحياء على �صرف وكيل اجلامعة 

عميد  وبح�صور  النمي  حممد  الدكتور  والتعليمية  الأكادميية  لل�صوؤون 

�صوؤون الط�ب الدكتور فهد القريني.

 وكان احلوار بركن مبادرة وعي عن اأبرز الأمرا�ش ال�صائعة التي تواجه 

والقولون  الدم  �صغط  ال�صكري،  داء  مثل  منها  الوقاية  و�صبل  املجتمع 

الع�صبي، واأي�ًصا عن الأمرا�ش وامل�صاكل النف�صية مثل �صغوطات العمل 

وتثقيف الزوار بكيفية التخل�ش من �صغوطات العمل وامل�صاكل النف�صية. 

الهدف  واإبراز  للزوار  بالكبد  الترع  اأهمية  ب�صرح  الأخ�صائيون  وقام 

الزوار  من  اإقبالً  �صهد  الذي  اإحياء  مبادرة  ركن  يف  الترع  من  النبيل 

والت�صجيل يف هذه املبادرة.



»اإلعالم« يطلق مبادرة 
#إعالم_ذوي_الهمم

»المسؤولية االجتماعية« يوقع 4 مذكرات تعاون واتفاقيات

»الجامعة« تشارك  في المهرجان الوطني 
للتراث »الجنادرية« بندوات

�سعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ت�����س��ارك 

يف م��ه��رج��ان »اجل��ن��ادري��ة«، حيث 

اأه��م��ه��ا  ن����دوات  ع���دة  ت�ست�سيف 

»الإعالم ال�سيا�سي العربي.. �سياغة 

والتي  التحولت«،  وقيادة  املواقف 

1439/5/26ه�  الثنني  غداً  تقام 

ال�ساعة  من   2018/2/12 املوافق 

الثانية  وح��ت��ى  ���س��ب��اح��اً  ال��ع��ا���س��رة 

د. علي  ي��دي��ره��ا  ظ���ه���راً،  ع�����س��رة 

ال��ع��ن��زي، وي��ت��ح��دث فيها ك��ل م��ن: 

ع��ب��داهلل  د.  ال��ط��ي��ا���ش،  ف��ه��د  د. 

ود. ها�سم  ال�سعودية،  من  الرفاعي 

علم  حم��م��ود  ود.  ع��ب��دامل��ق�����س��ود، 

الدين من  جمهورية م�سر العربية، 

ود. مروان كريري من اأمريكا.

امل�ساحبة  ال���ن���دوات  وت�ستمر   

ل���ل���م���ه���رج���ان ال���وط���ن���ي ل���ل���راث 

�ستقام  ال��ت��ي   »32 »اجل���ن���ادري���ة 

يف اجل��ام��ع��ة، وال����ذي رع���اه خ��ادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

وذلك  املا�سي،  الأربعاء  عبدالعزيز 

بح�سور عدد من امل�سوؤولني والأدباء 

املهرجان  يف  وامل�ساركني  واملثقفني 

ال��ع��ل��م��اء  »دور  ب���ن���دوة  و���س��ي��وف��ه، 

املجتمعي«،  التعاي�ش  يف  وال��دع��اة 

والتي تقام غًدا من  ال�ساعة العا�سرة 

والن�سف وحتى الثانية ع�سرة ظهراً 

ال��درا���س��ات  ق�سم  رئي�ش  وي��دي��ره��ا 

الإ�سالمية د. عبداملح�سن التخيفي 

بن  توفيق  د.  معايل  فيها  ويتحدث 

عبداهلل  د.  ال�سديري،  عبدالعزيز 

اأحمد  د.  العنقري،  عبدالعزيز  بن 

لندوة  بالإ�سافة  املزيد،  عثمان  بن 

»ت��ن��ام��ي ال��ت��ي��ارات ال�����س��ع��وب��ي��ة يف 

ال�سيا�سة  على  وانعكا�ساتها  الغرب 

ال��دول��ي��ة«، وي��دي��ره��ا د. ع��ب��داهلل 

احلمادي ويتحدث فيها: د. عبداهلل 

اإميل  ود.  ال�سعودية،  من  احلميد 

اأمني من م�سر، ود. غالب اخلالدي 

من الأردن ود. عبدالرحمن العطري 

من املغرب ود. حممد الب�ساري من 

فرن�سا.  

عدد  الندوات  هذه  يف  وي�سارك 

اإىل  اإ�سافة  اجلامعة،  اأ�ساتذة  من 

من  واملفكرين  املخت�سني  من  عدد 

اململكة وخارجها.   

الجتماعية  امل�سوؤولية  نادي  وقع 

اجلهات  من  ع��دد  مع  اتفاقيات   4
لتنفيذ عدد من الربامج املجتمعية، 

ح��ي��ث وق���ع م��ع م��رك��ز »م�����س��ت��دام« 

بع�ش  تطوير  ح��ول  تفاهم  م��ذك��رة 

ال���ربام���ج اخل��ا���س��ة ب��امل�����س��وؤول��ي��ة 

معهد  م��ع  وق��ع  كما  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

لتنفيذ  ب��ال��روب��وت  خ��ا���ش  ت��دري��ب 

بالإ�سافة  ال��روب��وت��ات،  عن  دورات 

مع  ت���ع���اون  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  اإىل 

من  ع��دد  لإقامة  مبدعون«  »مركز 

الربامج عن امل�سوؤولية الجتماعية، 

مع  اتفاقية  جتديد  اإىل  بالإ�سافة 

وال��ت��ي  امل��ع��اق��ني  الأط���ف���ال  جمعية 

ال�����س��راك��ات على  اأجن���ح  م��ن  تعترب 

مدار 3 �سنوات.

النادي  ي�ستعد  اأخ���رى  جهة  م��ن 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد 6 ب���رام���ج خ��ا���س��ة 

ل�سرطان  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 

الأطفال ت�سمل تنظيم اأيام مفتوحة 

يف عدد من مراكز عالج ال�سرطان، 

بالإ�سافة اإىل برنامج توعية وتثقيف 

ي�سمل  ال�سرطان،  من  الوقاية  حول 

عدداً من املولت والأماكن العامة.

ك��م��ا ي��ط��ل��ق ن�����ادي امل�����س��وؤول��ي��ة 

التميز  ج��ائ��زة  قريباً  الجتماعية 

للفرق التطوعية بجوائز قيمتها 50 

األف ريال يتكفل بها مركز م�ستدام 

ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، حيث 

الفرق  حتفيز  اإىل  امل�سابقة  تهدف 

على التناف�ش وتقدمي برامج مميزة 

خلدمة املجتمع.

امل�سوؤولية  نادي  اأن  بالذكر  جدير 

اأف�سل  لقب  على  ح�سل  الجتماعية 

الأن��دي��ة  اأف�����س��ل  م�سابقة  يف  ن���ادي 

الطالبية على م�ستوى اجلامعات ملدة 

4 �سنوات متتالية، كما كان هو املحكم 
عبدالعزيز  بن  مقرن  الأم��ر  جلائزة 

النادي  وهو  الجتماعية،  للم�سوؤولية 

 120 م��ن  اأك���ر  ق��دم  ال���ذي  الوحيد 

برناجماً على مدار 6 �سنوات ا�ستفاد 

منها اأكر من 500 األف م�ستفيد يف 

منهم  والأن�����س��ط��ة،  ال��ربام��ج  خمتلف 

270 األفاً من ذوي الإعاقة.
التميز  ج��ائ��زة  على  ح�سل  كما 

والدعم املقدمة من �ساحبة ال�سمو 

امللكي الأمرة �سيتة بنت عبدالعزيز 

وحا�سل على جائزة الغرفة التجارية 

كاأف�سل جهة تعليمية قدمت خدمة 

للمجتمع.

الإع��الم  ق�سم  اأطلق 

وبدعم  الآداب،  بكلية 

م����ن م���ع���ايل م��دي��ر 

اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

ب���������دران ال���ع���م���ر، 

#اإعالم_ مبادرة 

ذوي_ال���ه���م���م، 

اإىل  وال���ه���ادف���ة 

مت����ك����ني ط��ل��ب��ة 

ذوي  من  الق�سم 

ملمار�سة  اخلا�سة  الحتياجات 

والإع��الم��ي؛  الت�سايل  العمل 

ان��ط��الق��اً م���ن ر���س��ال��ت��ه ال��ت��ي 

الطلبة  ت��اأه��ي��ل  اإىل  ت�����س��ع��ى 

الت�سالية  واملهارات  باملعارف 

الالزمة، وتهيئتهم ل�سوق العمل 

ذات  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 

العالقة.

علي  ال��دك��ت��ور  بذلك  ���س��ّرح 

ب����ن دب���ك���ل ال���ع���ن���زي رئ��ي�����ش 

على  امل�سرف  الإع���الم،  ق�سم 

وح����دة ال��ت��ق��ري��ر الأ���س��ب��وع��ّي 

اأن  اإىل  م�������س���راً  امل�������س���ور، 

#اإعالم_ذوي_ م���ب���ادرة 

ذوي  لتمكني  ج���اءت  ال��ه��م��م، 

الحتياجات اخلا�سة وتدريبهم 

العمل الت�سايل  على ممار�سة 

ق�سم  واأن  خا�سة  والإع��الم��ي، 

تدريبية  وحدة  ميتلك  الإع��الم 

لديها من القدرات والإمكانات 

ميّكن  ما  الب�سرية  والطاقات 

اجل��م��ي��ع م���ن اإجن������اح ه��ك��ذا 

الق�سم  ي�سم  ح��ي��ث  م���ب���ادرة، 

وح����دة ال��ت��ق��ري��ر الأ���س��ب��وع��ي 

اأب��رز  تر�سد  وال��ت��ي  امل�����س��ور، 

اجلامعة  واأح�����داث  ف��ع��ال��ي��ات 

اأ�سبوعياً  بن�سرها  وتقوم 

رئي�سية  م��ن�����س��ة  ع���رب 

ل��ل��وح��دة  خم�س�سة 

يف املوقع الرئي�سي 

للجامعة، واأي�ًسا 

م�������ن خ�����الل 

ح�������س���اب���ات 

اجل����ام����ع����ة 

وال��ق�����س��م يف 

م���ن�������س���ات 

التوا�سل الجتماعي. 

اأن�����ش بن  اأو���س��ح  م��ن جانبه 

التدري�ش  هيئة  ع�سو  خمي�ش 

امل�سرف  نائب  الإع��الم،  بق�سم 

الأ�سبوعّي  التقرير  وحدة  على 

من  لديه  الق�سم  اأن  امل�سور، 

ما  املميزة  الطالبية  ال��ك��وادر 

يجعله يربهن على جناح مبادرة 

 ، لهمم ا _ ي و ذ _ م عال اإ #
من  ع���دداً  هناك  واأن  خا�سة 

الحتياجات  ذوي  من  الطلبة 

التقنية  ط����ّوع  م���ن  اخل��ا���س��ة 

لال�ستفادة  الذكية  والأج��ه��زة 

الأك��ادمي��ي  اجلانبني  يف  منها 

واملهني، ويف اجلانب الت�سايل 

هناك  اأن  ك��م��ا  والإع����الم����ي، 

اآخ���ري���ن مم��ي��زي��ن مب��ه��ارات��ه��م 

لفن  وب��اإت��ق��ان��ه��م  ال�سخ�سية، 

جانب  اإىل  اجلمهور،  مقابلة 

جم��الت  خمتلف  يف  متيزهم 

ال��ت��ح��ري��ر الإع���الم���ي���ة، وم��ن 

ه��ن��ا اأن�������س���اأ وح����دة ال��ت��ق��ري��ر 

طالبية  جمموعة  الأ�سبوعي 

من ذوي الهمم، بهدف متكينهم 

وتهيئتهم ل�سوق العمل. 

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

شركاء البحث واالبتكار

د. فهد بن عبداهلل الطياش

خطوة م�سكورة وطال انتظارها يف تفعيل ال�سراكة البحثية 

والتطوير بني اجلامعات ال�سعودية والقطاع اخلا�ش، وجميل 

الأعمال.  جدول  على  حا�سرة  والتحديات  الفر�ش  تكون  اأن 

ولكن يف نف�سي �سيء من عودة الركود الذي ل يتحرك اإل يف 

لقاء اأو ندوة اأو موؤمتر وتنتهي امل�ساألة ب�سورة تذكارية.

لت�سبح  اآلية  اإيجاد  اللقاء  هذا  يف  امل�ساركني  على  اأمتنى   

والتطوير  البحث  اإدارة  مبا�سر يف  وب�سكل  �سريكة  اجلامعات 

القطاع  ميزانيات  على  توفر  هذا  ويف  اخلا�ش.  القطاع  يف 

ال�سراكات  وبناء  العلمي  البحث  اأهل  وتفعيل جلهود  اخلا�ش 

الوطنية.

الريا�ش  �سحيفة  يف  املا�سي  الأ�سبوع  مقالً  كتبت  وقد   

تتجه  التي  �سركاتنا  بع�ش  على  فيه  وعتبت  اخل�سو�ش  بهذا 

خلارج الوطن بحثاً عن �سريك علمي، وعندما تتقدم جامعاتنا 

الكهرباء  �سركة  باجتاه  مثالً  و�سربت  التقدير،  ذات  تلقى  ل 

ل�سركاء يف البحث والتطوير من اليابان، وهذا مك�سب للوطن، 

ولكن يعاب عليه عدم اللتفات نحو جامعاتنا.

امللك  جامعة  دور  خّل�ش  ال�سلمان  عبداهلل  الدكتور  ولعل 

التطوير  رك��ب  مقدمة  يف  امل�ساركة  ه��و   قدرها  ب��اأن  �سعود 

العلمي وقيادته. 

بدعٍم من معايل مدير اجلامعة
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خملفات الأثاث ت�شوه املنظر العام داخل الكليات!

د. العنزي


