
أكثر من 40 فعالية في ملتقى 
البحث العلمي.. اليوم

انطالق بطولة كأس مدير الجامعة

الدكتور  التعليم  وزي���ر  ي��رع��ى 

اأحمد العي�سى اليوم  ملتقى البحث 

العلمي الذي تنظمه عمادة البحث 

علمي  »بحث  �سعار:  العلمي حتت 

ر�سني وفق روؤية اململكة 2030«.

 واأ�سار الدكتور خالد احلميزي 

ع��م��ي��د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ورئ��ي�����س 

ي�سم  اأنه  للملتقى  املنظمة  اللجنة 

اأكرث من 40 فعالية.

تفا�صيل �ص 22 - 23

معايل  ك��اأ���س  بطولة  انطلقت 

القدم، وذلك  لكرة  مدير اجلامعة 

ال��ري��ا���س��ة  ع��ل��وم  كلية  مب��واج��ه��ة 

الن�سخة  بطل  ال��ب��دين  والن�ساط 

كانت  التي  الآداب،  وكلية  املا�سية 

حيث  عنيًدا،  وفريًقا  �سعًبا  ن��داً 

الريا�سة  كلية  بفوز  اللقاء  انتهى 

والن�ساط البدين بهدف وحيد.

بني  الثاين  اللقاء  انتهى  فيما 

للخدمات  �سلطان  الأم���ر  كلية 

ال��ط��ب��ي��ة ال��ط��ارئ��ة وك��ل��ي��ة ع��ل��وم 

الأخر  بفوز  واملعلومات  احلا�سب 

بنتيجة 6 مقابل 3.

تفا�صيل �ص21

وا�سعة  اأ�سداًء  �سعود«  امللك  جامعة  »اإ�ستاد  حقق 

والإعالميني  الريا�سيني  من  باإمكانياته  واإ���س��ادات 

الأ�سبوع  خ��الل  العامة  وال�سخ�سيات  واجل��م��اه��ر 

بني  ر�سمية  مباراة  اأول  اإقامة  مع  ولي��زال،  املا�سي 

جنباته بعد قرابة 3 اأعوام من افتتاحه.. عرب مباراة 

الإم��ارات��ي  والعني  ال�سعودي  الهالل  فريقي  جمعت 

اأه��داف  ب��دون  �سلبياً  انتهت  والتي  املا�سي،  الثالثاء 

�سمن اجلولة الأوىل للمجموعة الرابعة لدوري اأبطال 

اآ�سيا لكرة القدم..

حيث بداأت اجلامعة قطف ثمار ا�ستثماراتها وتنمية 

ال�سراكة املجتمعية عرب التفاق  املالية وبث  مواردها 

الت�سويقية ل�ست�سافة  الريا�سية  ال�سركات  اإحدى  مع 

مباريات نادي الهالل ال�سعودي ملدة 3 اأعوام.

اجلامعي  والأمن  لل�سالمة  العامة  الإدارة  وجنحت 

الثالثاء  اجلامعة  داخ��ل  من  املعنية  اجلهات  وكافة 

واملرورية  الأمنية  الإمكانيات  كافة  و�سع  يف  املا�سي 

لتنظيم دخول اجلماهر من اأفراد وعوائل اإىل املدينة 

األف   24 نحو  احل�سور  عدد  و�سل  والتي  اجلامعية 

متفرج.

وت�سمنت اخلطة املرورية تكوين فرق عمل ودوريات 

الغربية  املواقف  وتخ�سي�س  راجلة  ودوري��ات  مرورية 

للعائالت، واملواقف اجلنوبية للدرجة الأوىل والثانية، 

مت  كما  اجلماهر،  لبقية  العلمية  الكليات  ومواقف 

الرئي�سية  الطرق  على  اإر�سادية  لوحة   )40( تثبيت 

املواقف،  تلك  اإىل  لتوجيه اجلماهر  التقاطعات  ويف 

خريطة  تت�سمن  ن�سية  ر�سائل  اإر���س��ال  اإىل  اإ�سافة 

تو�سح هذه املواقف والطرق املوؤدية اإليها، وقد �سبق 

ذلك عقد عدة اجتماعات ومناق�سات مع �سركة �سلة 

و اجلهات احلكومية لتو�سيح املهام والأدوار لكل جهة.

الإدارة  عام  مدير  مو�سى قحل،  الأ�ستاذ  و�سرح    

العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي اأن اجلامعة ا�ستقبلت 

 15.000( من  اأكرث  و  متفرج(   24.000( يقارب  ما 

من  دوري��ة   )20( اخلطة  تنفيذ  يف  و�سارك  �سيارة(، 

مرور اجلامعة وعدد من من�سوبي الإدارة، ومل ت�سجل 

وهلل احلمد حوادث مرورية اأو حوادث ده�س ، وهذا 

يعك�س ال�ستعداد اجليد لهذا احلدث.

�سعود  امللك  جامعة  ت�ست�سيف  اأخ��رى  ناحية  من 

نهاية الأ�سبوع احلايل وعلى ملعبها الرئي�سي »ماراثون 

العامة  الهيئة  من  بتنظم   »2018 ال��دويل  الريا�س 

 /6  /8 ال��ق��ادم  ال�سبت  ي��وم  يقام  وال��ذي  للريا�سة، 

موجهة  جمتمعية  فعاليات  عدة  وي�ساحبه  1439ه�، 
واجلمعة  اخلمي�س  اأي��ام  وذلك  الأ�سرة،  اأف��راد  لكافة 

و�سل  حيث  1439ه�،   /6/8  -  6 املوافق  وال�سبت 

اآلف  ع�سرة  قرابة  اإىل  ب��امل��اراث��ون  امل�ساركني  ع��دد 

�سخمة  مالية  جوائز  وخ�س�ست  الآن،  حتى  مت�سابق 

قدرها مليونا ريال، بواقع مليون ريال ل�ساحب املركز 

الأول، ومليون ريال لبقية املراكز.

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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»عالقات الكليات«.. خارج التغطية!

تعاين بع�س وحدات العالقات العامة يف 

الكليات من روتينية يف الأداء وبروقراطية 

من  ال��ع��دي��د  راأي  ح�����س��ب  ال��ت��ع��ام��ل،  يف 

واأ�سبح  والباحثني،  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

اجلانب  على  الغالب  يف  مقت�سراً  دوره��ا 

الت�سريفات  مبرا�سم  املتعلق  الربوتوكويل 

والندوات،  املوؤمترات  وتنظيم  وال�ستقبال 

واملتمثل  الأه��م  لدورها  وا�سح  اإغفال  مع 

يف خدمة اأع�ساء هيئة التدري�س والباحثني 

»وت�سويقهم اإعالمياً«.     تفا�صيل �ص18

خريج في زمن قياسي منتخب »القوى« 
يحقق المركز 

الثاني في بطولة 
الجامعات 

كتب: خالد اليو�صف

متكن منتخب اجلامعة امل�سارك يف 

القوى  لألعاب  اململكة  بطولة جامعات 

املركز  اإح��راز  من  ال�ساحية  واخ��راق 

�سمن  نقطة   134 مبجموع  ال��ث��اين 

للجامعات  الريا�سي  الحتاد  بطولت 

من  بي�سة  جامعة  نظمت  ال�سعودية 

يف  و���س��ارك  الأوىل،  جمادى   24-21
البطولة 22 جامعة من خمتلف مناطق 

اململكة.

تفا�صيل �ص 21

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  ك��ّرم 

اأول  النمي  حممد  الدكتور  والأك��ادمي��ي��ة 

خريج لربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني 

مقدراً  ال�سبيعي؛  مطلق  بن  تركي  الطالب 

تفوقه  على  املحافظة  يف  املتميز  �سعيه 

التقدم  من  مزيداً  له  ومتمنياً  الأكادميي، 

خدمًة جلامعته ووطنه الغايل.

ينهي  اأن  ال�سبيعي  الطالب  وا�ستطاع 

الأدب  تخ�س�س  يف  ال��ت��خ��رج  متطلبات 

 3« قيا�سي  بزمن  الآداب  بكلية  الإجنليزي 

دفعته  على  الأول  ليكون  ون�سف«  �سنوات 

مع مرتبة ال�سرف.

بربنامج  ال�سبيعي  الطالب  التحق  وقد 

الطلبة املتفوقني واملوهوبني �سمن الدفعة 

الأوىل منذ تاأ�سي�سه.      التفا�صيل �ص4

خبراء يناقشون اإلعالم السياسي العربي وقيادة التحوالت وصياغة المواقف

قدم.. وماراثون
األمن والسالمة: 40 لوحة إرشادية و 20 دورية واستقبال 15 ألف سيارة 



افتتح رئي�س ق�ضم الإعالم الدكتور علي بن دبكل العنزي الثالثاء املا�ضي 

التي  التحولت«  وقيادة  املواقف  العربي: �ضياغة  ال�ضيا�ضي  »الإعالم  ندوة 

تقام �ضمن ن�ضاطات »املهرجان الوطني للرتاث والثقافة- اجلنادرية 32«، 

يف مقر جامعة امللك �ضعود بالريا�س.

�ضارك يف الندوة الدكتور ه�ضام عبداملق�ضود عطية عميد كلية الإعالم 

بجامعة م�ضر للعلوم وع�ضو جلنة الإعالم باملجل�س الأعلى للجامعات مب�ضر، 

والأ�ضتاذ امل�ضارك يف ق�ضم الإعالم بجامعة امللك �ضعود والكاتب ال�ضحفي 

وامل�ضرف على الإدارة والتحرير لـ»ر�ضالة اجلامعة« الدكتور فهد الطيا�س.

وقد األقى الدكتور العنزي كلمة يف افتتاح الندوة رفع من خاللها ال�ضكر 

والتقدير با�ضمه وا�ضم جميع امل�ضاركني يف الندوة خلادم احلرمني ال�ضريفني 

امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود - حفظه اهلل - على رعايته »للمهرجان 

الوطني للرتاث والثقافة- اجلنادرية 32«، وتناول الدكتور العنزي يف كلمته 

مو�ضوع الف�ضل بني الإعالم ال�ضيا�ضي والإعالم الآخر، والأقوال التي توؤكد 

عدم ف�ضلهما، واأهمية ذلك بالن�ضبة لالإعالمي، وتاأثريه يف الراأي العام.

الإبــداع يف تو�ضيل املحتوى  الدكتور ه�ضام عطية عن  بعد ذلك حتدث 

الإعالمي، مبيناً اأن تاأثري ونفوذ الإعالم على ما ل يعرفه ول يتوا�ضل معه 

اأبداً بدون  امل�ضاهد هو تاأثري عظيم لكن التاأثري ل يقوم دائماً ول ي�ضتمر 

الإبداع، كما تطرق اإىل فكرة الإعالم امل�ضرتك، والإعالم ال�ضيا�ضي، مو�ضحاً 

اأن من �ضروطه وجود الكفاءة يف الإعالمي، مع الإبداع.

ثم حتدث الدكتور الطيا�س قائاًل: »عندما نتحدث عن اجلانب ال�ضيا�ضي 

فاإننا جند لدينا ثالث منظومات، هي منظومة املجتمع ومنظومة الإعالم 

املجتمع  بــني  مــا  امل�ضرتك  احلجم  عــن  مت�ضائاًل  ال�ضيا�ضة«،  ومنظومة 

وال�ضيا�ضي والإعالمي ومدى تالم�س الدوائر الثالث.

التي �ضلطت ال�ضوء على  بعد ذلك مت فتح املجال لالأ�ضئلة واملداخالت 

مزيد من التحديات التي يواجهها الإعالم ال�ضيا�ضي العربي.

كتبت: لبنى ال�شامان

�ضباب  من  جمموعة  نظم  اإن�ضانية  ــادرة  ب يف 

اجلالية الهندية حملة التربع بالدم مبركز التربع 

باملدينة الطبية اجلامعية مبنا�ضبة يوم اجلمهورية 

خالد  �ضلمان  املهند�س  مــع  بالتن�ضيق  الهندي 

ال�ضيد  الهند  �ضفارة  م�ضت�ضار  وبح�ضور  بخ�س، 

ANIL NAUTYAL  وجمموعة من الأطباء 
عبداملنان  والدكتور  علي،  ظفر  الدكتور  منهم 

عبداخلالق، وا�ضتقطب يف احلملة 108 متربعني 

بالدم ما بني ن�ضاء ورجال.

باملدينة  الــدم  بنك  من�ضوبو  اأثنى  جانبه   من 

وقــدمــوا  ــادرة  ــب امل هــذه  على  اجلامعية  الطبية 

على  بخ�س  خــالــد  �ضلمان  للمهند�س  ال�ضكر 

تن�ضيقه وملن�ضوبي اجلالية الهندية على مبادرتهم 

الإن�ضانية.

قام وفد من جامعة عجمان بدولة الإمارات العربية املتحدة برئا�ضة 

ب�ضري  عبداحلق  الدكتور  اجلامعة،  مدير  ال�ضغري  وليد  الدكتور  معايل 

التعاون  من�ضقة  البلو�ضي  هناء  والأ�ضتاذة  اجلامعة  مدير  نائب  النعيمي 

باجلامعة بزيارة جلامعة امللك �ضعود الأ�ضبوع املا�ضي.

وكان يف ا�ضتقبال الوفد معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر، 

الرتكاوي  مـزيد  الدكتور  و  ال�ضلمان  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة  ووكيل 

امل�ضرف على اإدارة التعاون الدويل والتواأمة العلمية العاملية.

وتهدف الزيارة اإىل بحث التعاون الأكادميي والبحثي بني اجلامعتني، 

التخ�ض�ضات  تعاون بحثي �ضاملة جميع  اتفاقية  ومت التفاق على عقد 

امل�ضرتكة بني اجلامعتني.

كرم �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري الدكتور في�ضل بن م�ضعل بن �ضعود 

بن عبدالعزيز اأمري منطقة الق�ضيم الثالثاء املا�ضي، عميد كلية ال�ضيدلة 

لل�ضيدلة  الــدويل  املوؤمتر  يف  امل�ضاركة  نظري  ال�ضم�ضان،  اأو�ــس  الدكتور 

املجتمعية واملقام يف مركز امللك خالد احل�ضاري مبدينة بريدة، واملنظم 

من قبل كلية ال�ضيدلة بجامعة الق�ضيم بعنوان »خلق ثقافة مبنية على 

القيم«، وذلك برعاية �ضاحب ال�ضمو امللكي اأمري منطقة الق�ضيم، وعلى 

مدى ثالثة اأيام مب�ضاركة نخبة من اخلرباء يف جمال ال�ضيدلة املجتمعية 

من جميع اأنحاء العامل.

  

حصر مستحقات »الخاص«

جميع  ح�ضر  تتوىل  جلنة  بت�ضكيل  يق�ضي  �ــضــاٍم  اأمــر  �ضدر 

اجلهات  لدى  املتاأخرة  واملقاولني  واملتعهدين  املوردين  م�ضتحقات 

اأتت ا�ضتمراًرا  احلكومية وو�ضع حلول عاجلة لإنهائها، يف خطوة 

ملبادرات جمل�س ال�ضوؤون القت�ضادية والتنمية يف اإ�ضالح القت�ضاد 

ال�ضعودي ودعماً للقطاع اخلا�س.

وجاء ت�ضكيل اللجنة بناًء على ما رفعه الأمري حممد بن �ضلمان 

ال�ضوؤون  جمل�س  ورئي�س  ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 

القت�ضادية والتنمية بطلب املوافقة على اإيجاد اآليات فاعلة لتعزيز 

التنمية  حتقيق  يف  رئي�ًضا  �ضريًكا  باعتباره  اخلا�س  القطاع  دور 

القت�ضادية يف ال�ضعودية.

دخول »الكهربائية« بعد 6 أشهر

تعكف ال�ضعودية حالًيا على اإعداد اإجراءات ا�ضتقبال الطلبات 

التجارية املتعلقة باإدخال ال�ضيارات الكهربائية اإىل الأ�ضواق املحلية، 

قبل دخولها حيز التنفيذ بعد �ضتة اأ�ضهر من الآن.

وا�ضتقبلت الهيئة العامة للموا�ضفات واملقايي�س طلبات لإدخال 

هذه املركبات واعتماد �ضهاداتها اخلا�ضة، وذلك بعد اإقرار الالئحة 

الفنية للمركبات الكهربائية.

»التحلية«.. األكبر في العالم 
ــــدرت  ــــض ــــ� ت  

العامة  املوؤ�ض�ضة 

ــة املـــيـــاه  ــي ــحــل ــت ل

ـــاحلـــة، كــاأكــرب  امل

منتجة  ــاأة  ــض ــ� مــن

ـــبـــحـــر  ـــــاه ال ـــــي مل

املحالة يف العامل، 

بلغ  اإنــتــاج  بحجم 

خــمــ�ــضــة مــاليــني 

مــــرت مــكــعــب يف 

اليوم الواحد.

والكهرباء  املياه  وزيــر  الف�ضلي؛  عبدالرحمن  املهند�س  وت�ضلم 

�ضهادة  املاحلة،  املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�ض�ضة  اإدارة  رئي�س جمل�س 

متيز  على  تُ�ضادق  التي  القيا�ضية  لالأرقام  جيني�س  مو�ضوعة  من 

»التحلية« يف هذا الأمر.

ضبط 592272 مخالفًا 
اأ�ضفرت احلمالت امليدانية امل�ضرتكة التي انطلقت يوم الأربعاء 

املوافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الأحد 25/ 5/ 1439هـ 

احلــدود،  واأمــن  والعمل  الإقامة  اأنظمة  خمالفي  و�ضبط  لتعقب 

الذين  املخالفني  اإجمايل  بلغ  اململكة، حيث  مناطق  التي متت يف 

مناطق  يف  وامل�ضرتكة  الأمنية  امليدانية  باحلمالت  �ضبطهم  مت 

اململكة كافة »592272« خمالًفا، منهم »406422« خمالًفا لنظام 

الإقامة، و »131545« خمالًفا لنظام العمل، و»54305« خمالفني 

لنظام اأمن احلدود.

العدد 1296 - الأحد 2 جمادى الآخرة  1439هـ املوافق 18 فرباير 2018م أخبار17 2

وطني
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اإلعالم السياسي العربي وقيادة التحوالت.. باإلعالم

الجالية الهندية تشارك بحملة التبرع بالدم

وفد »عجمان« يزور الجامعة 

أمير القصيم يكرم عميد 
الصيدلة

يف بادرة �إن�سانية 
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لت�ضويق نتائج االأبحاث وبراءات االخرتاع�ضهد ح�ضورًا مميزًا من داخل وخارج اململكة

السعودي  العلمي  الملتقى  أعمال  ختام 
الهضمي الجهاز  ألمراض 

الصناعة وقطاع  الجامعة  بين  شراكة 

القحطاين فاطمة  كتبت: 

ال�سعودي  العلمي  امللتقى  اختتم 

اأعماله  اله�سمي  اجلهاز  لأمرا�ض 

م���وؤخ���راً ال����ذي نُ��ظ��م ب��ال��ت��ع��اون 

املهتمة  العلمية  اجلمعيات  ب��ن 

والكبد  اله�سمي  اجلهاز  باأمرا�ض 

ف��ن��دق  وال��ت��غ��ذي��ة يف  وامل��ن��اظ��ر 

الريا�ض. مبدينة  الفي�سلية 

العديد  اإق��ام��ة  امللتقى  ت�سمن 

عمل  ور�سة  منها  العمل  ور�ض  من 

وور�سة  الأمعاء«،  حركّية  »درا�سة 

ع��م��ل »اأ���س��ع��ة ال��ف��اي��رو���س��ك��ان«، 

ور����س���ة ع��م��ل »ت��ط��وي��ر م��ه��ارات 

»تنظر  ع��م��ل  ور���س��ة  ال��ق��ي��ادة«، 

عمل  وور���س��ة  اله�سمي«  اجل��ه��از 

وقد  وطرقها«؛  الأبحاث  »منهجية 

الور�ض بح�سور عدد  حظيت هذه 

ال�سحين  امل��م��ار���س��ن  م��ن  ك��ب��ر 

والتمري�ض  الأطباء  من  املهتمن 

وغرهم. والفنين 

على  الرئي�ض  املوؤمتر   وا�ستمل 

ث��اث��ة م��ل��ت��ق��ي��ات ع��ل��م��ي��ة، اأول��ه��ا 

ل��ل��م��ه��ت��م��ن ب���اأم���را����ض اجل���ه���از 

ال��ه�����س��م��ي وال���ك���ب���د وامل��ن��اظ��ر 

وال��ث��اين  وال��ك��ب��ار،  البالغن  ل��دى 

ل��ل��م��ه��ت��م��ن ب���اأم���را����ض اجل���ه���از 

لدى  والتغذية  والكبد  اله�سمي 

املخت�سن  لغر  والثالث  الأطفال، 

اله�سمي  اجل���ه���از  اأم���را����ض  يف 

ال���رام���ج  وال���ك���ب���د.  وت�سمنت 

املحا�سرات؛  من  العديد  العلمية 

الدرا�سات  اأح��دث  ناق�ست  التي 

»ج«  الكبد  فرو�ض  عاجات  عن 

ال�سعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف 

وك���ذل���ك ال����درا�����س����ات ال��ع��امل��ي��ة 

»ب«،  الكبد  فرو�ض  ع��اج  ح��ول 

وحم��ا���س��رات اأخ���رى ع��ن اأح��دث 

ع����اج����ات اأم�����را������ض ال���ق���ول���ون 

م��ع  »ك����رون����ز«  وداء  ال��ت��ق��رح��ي 

الت�سخي�ض  اأهمية  على  الرتكيز 

العاج  ومتابعة  املبكر  وال��ع��اج 

عدد  اإىل  اإ�سافة  اجل��راح��ة،  بعد 

من املحا�سرات يف جمال املناظر 

التي  الع�سبي  القولون  واأمرا�ض 

اإليه  تو�سل  م��ا  اأح���دث  عر�ست 

املجالت. العلم يف هذه 

دورة  املتحدثن  من  عدد  وقّدم 

اله�سمي  اجلهاز  اأمرا�ض  ملراجعة 

ب�سورة  موجهة  ال�سائعة  والكبد 

واأطباء  املقيمن  لاأطباء  خا�سة 

الزمالة، تناولت �سرطان القولون، 

التهابات  اله�سمي،  اجلهاز  نزيف 

ال��ك��ب��د ال��ف��رو���س��ي��ة، اأم���را����ض 

ال��ق��ول��ون ال��ع�����س��ب��ي وج��رث��وم��ي��ة 

امل��ع��دة وغ��ره��ا، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

ت��ن��ظ��ي��م ب���رن���ام���ج م������واٍز خ��ا���ض 

والكبد  اله�سمي  اجلهاز  باأمرا�ض 

مت  كما  الأط��ف��ال،  ل��دى  والتغذية 

املحا�سرات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ر���ض 

ع��ن ال��ت��ه��اب ال��ب��ن��ك��ري��ا���ض وط��رق 

برنامج  الأم��ع��اء،  زراع��ة  عاجه، 

ال��ت��غ��ذي��ة امل��ن��زل��ي��ة ال��ب��دي��ل��ة عن 

الكبد  وال��ت��ه��اب��ات  ال��وري��د  ط��ري��ق 

وغرها  الأطفال  لدى  الفرو�سية 

الكثر.

وق���د ب��ل��غ ع���دد امل��ت��ح��دث��ن يف 

منهم  متحدًثا،   47 امللتقى  ه��ذا 

اململكة  داخ���ل  م��ن  م��ت��ح��دًث��ا   34
متحدثاً   13 و  ال�سعودية  العربية 

 40 ق��ب��ول  خ��ارج��ه��ا،  كما مت  م��ن 

ورق�����ة ب��ح��ث��ي��ة ل��ع��ر���س��ه��ا خ��ال 

اختر  وق��د  امل�ساحب،  املعر�ض 

ومت  اأب��ح��اث  خم�سة  اأف�سل  منها 

على  ف��ح��از  اجل��وائ��ز،  ت�سليمهم 

جامعة  م��ن  ب��ح��ث  الأول  امل��رك��ز 

امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ج���دة ع��ن 

حت��دي��د  اإىل  ي���ه���دف  ا���س��ت��ب��ي��ان 

لدى  والتغذية  اله�سم  �سوء  ن�سبة 

القولون  والتهاب  كرونز  مر�سى 

التقرحي.

و�����س����ه����د امل���ل���ت���ق���ى اخ���ت���ي���ار 

ال���روف���ي�������س���ور ف���ال���ح ال���ف���ال���ح 

الروفي�سور  جائزة  على  للح�سول 

العلمي؛  للتميز  املفلح  اإب��راه��ي��م 

اجلمعية  رئي�ض  له  �سلمها  والتي 

ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ج��ه��از ال��ه�����س��م��ي 

مت  املا�سي،  كما  ماجد  الدكتور 

الطريف  اإبراهيم  الدكتور  اختيار 

التميز  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 

لأم��را���ض  ال�����س��ع��ودي��ة  للجمعية 

له  �سلمها  وال��ت��ي  الكبد  وزراع���ة 

حممد  ال��دك��ت��ور  اجلمعية  رئي�ض 

الروفي�سور  ال��غ��ام��دي،  واختيار 

على  ل��ل��ح�����س��ول  امل�����وزان  حم��م��د 

ال�سعودية  للجمعية  التميز  جائزة 

والكبد  اله�سمي  اجلهاز  لأمرا�ض 

وال��ت��غ��ذي��ة ل���دى الأط���ف���ال وال��ت��ي 

الدكتور  اجلمعية  رئي�ض  له  �سلمها 

الرتيكي. معاذ 

اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 

وو�سط  ال��ع��م��ر،  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

ح�������س���ور ك��ث��ي��ف م����ن ال���ع���م���داء 

وال����ق����ي����ادات واأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 

باجلامعة،  والباحثن  التدري�ض 

للدرا�سات  اجلامعة  وكالة  اأقامت 

ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ور���س��ة 

ع��م��ل ب���ع���ن���وان »ال�������س���راك���ة ب��ن 

اجل���ام���ع���ة وق����ط����اع ال�����س��ن��اع��ة 

الثنن  �سباح  وذل��ك  والأع��م��ال«، 

�ُسبل  مناق�سة  ب��ه��دف  امل��ا���س��ي، 

البحث  ال�سراكة بن منظومة  دفع 

قطاع  وب��ن  باجلامعة  والب��ت��ك��ار 

اآف���اق  اإىل  والأع���م���ال  ال�����س��ن��اع��ة 

الوطنية  ال��روؤي��ة  مل��واك��ب��ة  اأو���س��ع 

تو�سيع  يف  ي�سهم  ومبا   ،»2030«

الأب��ح��اث،  نتائج  ت�سويق  ف��ر���ض 

وب�����راءات الخ�����رتاع، وال��ن��م��اذج 

الأول����ي����ة، وا���س��ت��ق��ط��اب ال��دع��م 

وزي��ادة  واإنتاجها،  لتبنيها  ال��ازم 

البحثية  اخلدمات  تقدمي  فر�ض 

ال�سناعية. لل�سركات 

واملجتمع الروؤية 

ل���ق���ى وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة  وق����د اأ

كلمة  ال�سلمان  عبداهلل  الدكتور 

اجلامعة  مدير  معايل  عن  نيابة 

جامعة  ا�ستناد  اإىل  فيها  ���س��ار  اأ

ت��وج��ه��ات��ه��ا  يف  ����س���ع���ود  امل���ل���ك 

ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة، وب���راجم���ه���ا 

املتعددة  وفعالياتها  التنفيذية، 

 »2030« ال��وط��ن��ي��ة  ي��ة  ال��روؤ اإىل 

�ستنقل  التي  املن�سة  باعتبارها 

التنموية  قطاعاته  بكافة  املجتمع 

النمو  م��ن  متقدمة  م��رح��ل��ة  اإىل 

-ب��اإذن اهلل-، يف ظل  والإزده���ار 

احلرمن  خلادم  الر�سيدة  القيادة 

الأم���ن  ع��ه��ده  وويل  ال�����س��ري��ف��ن 

ال��ت��ي ل ت��دخ��ر ج��ه��ًدا ل��ارت��ق��اء 

ب��ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة وت��ل��ب��ي��ة 

املواطنن. احتياجات 

وحتديات  فر�ض 

ل���ق���ى وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة  ك���م���ا اأ

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

اأكد  كلمة  العامري  اأحمد  الدكتور 

على  ال��ت��ع��رف  اأه��م��ي��ة  على  فيها 

تواجه  التي  والتحديات  الفر�ض 

ال�����س��راك��ة ب��ن اجل��ام��ع��ة وق��ط��اع 

لإي�سالها  والأع���م���ال  ال�سناعة 

اإىل امل�سوؤولن واملهتمن يف قطاع 

ال�����س��ن��اع��ة والأع���م���ال م��ن خ��ال 

اإقامتها  امل��زم��ع  م��ن  عمل  ور���س��ة 

لحقاً معهم، لأن ذلك �سي�سهم يف 

بالنفع  يعود  مبا  ال�سراكة  تعزيز 

املجتمع  وع��ل��ى  ال��ط��رف��ن  ع��ل��ى 

الغايل. والوطن 

ت���ا ذل����ك اف���ت���ت���اح ف��ع��ال��ي��ات 

حم���اوره���ا  واإدارة  ال����ور�����س����ة 

اجلامعة  وك��ي��ل  م�ساعد  ب���اإدارة 

ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث 

ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ع��اق��ات ال�����س��ن��اع��ي��ة 

والأع����م����ال ال���دك���ت���ور ع��ب��داهلل 

مناق�سة  مت��ت  حيث  ال��زه��راين، 

ل���ي���ات  امل���ح���اور ال��رئ��ي�����س��ة والآ

لتعزيز  امل�ساركن  من  املقرتحة 

والقطاعات  ال�سركات  مع  ال�سلة 

املختلفة.  التنموية 
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والآث���ار  ال�سياحة  كلية  نظمت 

وب���رع���اي���ة م���ن ب���رن���ام���ج »ع��ي�����ش 

الهيئة  تنظمه  ال���ذي  ال�����س��ع��ودي��ة« 

ال����ع����ام����ة ل��ل�����س��ي��اح��ة وال�������راث 

ال����وط����ن����ي، رح����ل����ة اإىل م��ن��ط��ق��ة 

الكلية  عميد  فيها  ���س��ارك  ت��ب��وك 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ن��ا���س��ر ال��زه��راين 

ورئ��ي�����ش ق�����س��م الآث������ار ال��دك��ت��ور 

�سحله مبعية عدد من  ���س��ام��ر 

الطالب ومن�سوبي النادي. 

الزيارة  برنامج  البعثة  ا�ستهلت 

التي  »ق��رّي��ة«  منطقة  نحو  بالتوجه 

وال��دوائ��ر  النبطية  باملباين  ت�ستهر 

وك�سر  الرابية  وال�سدود  احلجرية 

والكنوز  املعامل  من  وغريها  الفخار 

الأثرية.

ع��ق��ب ذل����ك ت��وج��ه��ت ال��ب��ع��ث��ة 

ن��ح��و م��ن��ط��ق��ة »ال���زي���ت���ة« وق��ري��ة 

»علقان« التي تعترب اأقرب املناطق 

ثم  الأردنية،  اململكة  مع  احلدودية 

حمافظة  اإىل  الكلية  وف��د  انتقل 

وم�ساهدة  ال��غ��داء  لتناول  »حقل« 

الغارقة  اليونانية  ال�سفينة  معلم 

زيارة  �سواطئ املحافظة، ثم  على 

قلعة امللك عبدالعزيز.

ال���������ي���������وم ال��������ث��������اين ب��������داأ 

البدع »مديَن«  بزيارة منطقة 

البعثة على »العني  ع��رج��ت  ث���م 

ال��ط��ب��اخ��ة« ق��ب��ل الن���ت���ق���ال اإىل 

منطقة  اأوا�سط »مقنا« وحتديًدا 

اجلميع  وق��ف  حيث  ا�سم«،  »طيب 

ذهولً اأمام معجزة كليم اهلل مو�سى 

ب�»انفالق  املعروفة  ال�سالم  عليه 

البحر«، ثم انتقل الوفد نحو »�ساطئ 

مقنا« ذي املراجني ال�ساحرة مروراً 

مبنطقة »راأ�ش ال�سيخ حميد« ومعلم 

»الطائرة« القابعة منذ عام 1950م 

وحتى يومنا هذا.

ويف �سبيحة اليوم الثالث با�سر 

منطقة  زي������ارة  ال��ك��ل��ي��ة  ف���ري���ق 

»عينونة« التي تعد من اأكرب املوانئ 

على  النبطية الرومانية التجارية 

���س��اح��ل ال��ب��ح��ر الأح���م���ر، حيث 

الرابع  القرن  اإىل  تاريخها  يعود 

ال��ق��رن  ق��ب��ل امل��ي��الد ومي��ت��د اإىل 

ي�ستقل  اأن  قبل  امل��ي��الدي،  الثاين 

العا�سمة  اإىل  العودة  الوفد رحلة 

الفخر  مب�ساهد  حمماًل  الريا�ش 

والعتزاز ملا راآه خالل الزيارة من 

���س��واه��د ت��اري��خ��ي��ة وح�����س��اري��ة 

اململكة العربية  ناطقة بتاريخ 

ال�سعودية.

وقد اأبدى عميد الكلية الدكتور 

عبدالنا�سر الزهراين �سعادته مبا 

�ساهده خالل هذه الرحلة.

ب��ح�����س��ور حم���اف���ظ حم��اف��ظ��ة 

مديرية  من  كرمية  وبدعوة  احلريق 

نظمت  اخل��رج؛  مبحافظة  الزراعة 

والزراعة ممثلة  واملياه  البيئة  وزارة 

احلريق  مبحافظة  ال��زراع��ة  بفرع 

ق�سم الإر�ساد الزراعي، ور�سة عمل 

اجليدة  الزراعية  »املمار�سات  عن 

وذلك  واحلم�سيات«،  التمر  لنخيل 

الأوىل  ج��م��ادى   14 الأرب���ع���اء  ي��وم 

احل���ري���ق،  مب��ح��اف��ظ��ة  1439ه� 
الأغ��ذي��ة  ع��ل��وم  كلية  م��ع  بالتعاون 

وال��زراع��ة، و���س��ارك اأع�����س��اء هيئة 

علوم  بكلية  املتخ�س�سون  التدري�ش 

فعاليات هذه  والزراعة يف  الأغذية 

الور�سة.

وق������د م���ث���ل ال���ك���ل���ي���ة ب���اإل���ق���اء 

اأع�ساء  احلقول  وزيارة  املحا�سرات 

هيئة التدري�ش من الكلية وهم رئي�ش 

را�سد  الدكتور  النباتي  الإنتاج  ق�سم 

العبيد، وع�سو هيئة التدري�ش بق�سم 

عبدالرحمن  الدكتور  النبات  وقاية 

ال�سباغ،  اأحمد  والدكتور  ال���داود، 

اأع�ساء  اأح��م��د،  حممود  وال��دك��ت��ور 

هيئة التدري�ش بق�سم الإنتاج النباتي.

ح�سر الور�سة عدد من املزارعني 

وامل��ر���س��دي��ن ال��زراع��ي��ني ب��ال��وزارة 

بب�ساتني  امل��ه��ت��م��ني  م���ن  وغ���ريه���م 

النخيل واحلم�سيات.

نظمت كلية علوم احلا�سب واملعلومات موؤخراً يف 

بهو الكلية حفل تخريج طالباتها للف�سل الدرا�سي 

الأول من العام الدرا�سي 1439/1438ه�، حيث 

احتفلت الكلية بتخريج 51 طالبة من ق�سم تقنية 

املعلومات، و16 طالبة من ق�سم علوم احلا�سب، 

والالتي اأمتمن �سنوات التح�سيل الدرا�سي وجاء 

وقت التحاقهن مبيدان جديد من ميادين احلياة، 

وهو ميدان العمل والإجناز مت�سلحات مبا تلقوه 

من علوم ومعارف �ستى حتت هذا ال�سرح العظيم.

علوم  كلية  وكيلة  برعاية  احلفل  ه��ذا  وج��اء 

ال�سالمة،  ح�سة  الدكتورة  واملعلومات  احلا�سب 

املعلومات  تقنية  ق�سم  رئي�سة  من  كل  وبح�سور 

ال��دك��ت��ورة ه��ي��ام ال��ب��ي��ت��ي، وك��ي��ل��ة ق�����س��م تقنية 

ق�سم  وكيلة  الطوير�ش،  نورة  الدكتورة  املعلومات 

م�ساعدة  ف��وزي،  منار  الدكتورة  احلا�سب  علوم 

للتطوير  واملعلومات  احلا�سب  علوم  كلية  وكيلة 

واأه��ايل  احلميميدي،  عبري  الدكتورة  واجل���ودة 

من  طويلة  �سنوات  ثمرة  راأين  حيث  اخلريجات، 

الرعاية والهتمام ببناتهن حتى نلن �سرف النجاح 

والتخرج.

بداأ احلفل بال�سالم امللكي ثم مب�سرية للطالبات 

اخلريجات ومن ثم تالوة عطرة من الذكر احلكيم 

األقتها اخلريجة رندا الوادي، ثم تف�سلت الدكتورة 

عربت  للخريجات  كلمة  باإلقاء  ال�سالمة  ح�سة 

فيها عن فرحتها وفخرها بخريجات الكلية داعية 

اهلل لهن بالتوفيق والنجاح.

وبعد العديد من الفقرات اُختتم احلفل بتكرمي 

اخلريجات من قبل الدكتورة ح�سة ال�سالمة، التي 

عربت عن فخر الكلية بهن ومبا حققن من جناح 

درا�سي �سيمهد لهن الطريق مل�ستقبل م�سرق باإذن 

اهلل، وتتطلع اإىل اأن يحققن املزيد من النجاحات 

العلمية والعملية يف ال�سنوات املقبلة.

طالب التربية البدنية يزورون 
مهرجان التراث والثقافة

»المتفوقين والموهوبين« 
يكرم أول خريج بمرتبة 

الشرف وبزمن قياسي

زار ق�سم الربية البدنية يوم اخلمي�ش 22 جمادى الأوىل 1439ه�، 

والذي  والثالثني  الثانية  دورته  يف  والثقافة  للراث  الوطني  املهرجان 

يقام حتت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 

يف  ال�سعودي  الوطني  احلر�ش  وزارة  وتنظمه  اهلل-  -حفظه  �سعود  اآل 

اجلنادرية. وقد �سارك يف هذه الزيارة نخبة من طالب امل�ستوى ال�سابع 

والدكتور  ال�سديري،  ملجد  الدكتور  الق�سم  من�سوبي  برفقة  والثامن 

الثقايف  للموروث  متعددة  عرو�ساً  الزيارة  وت�سمنت  عبدالعزيز،  اأمين 

ال�سعودي، وا�ستفاد الطالب من ح�سورهم لعدة فعاليات تراثية واأن�سطة 

ثقافية وحما�سرات توعوية من اأبرزها العرو�ش التي قدمها من�سوبو ركن 

قوات الأمن الوطني اخلا�ش. اجلدير بالذكر اأن ق�سم الربية البدنية 

توعية  اإىل  ي�سعى  اللهيبي  الدكتور عبداهلل  الق�سم  رئي�ش  ويف مقدمته 

طالبه معلمي الأجيال القادمة ب�سرورة احلفاظ على الراث ال�سعبي 

والتعريف به وحمايته، كما يوؤكد على تكاتف جهود اجلميع لإبراز اأهمية 

ودعمه  وترابطه  املعطاء  الوطن  هذا  لوحدة  ترمز  التي  املنا�سبة  هذه 

مل�سرية الثقافة والراث والإبداع يف اململكة العربية ال�سعودية.

الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  ك��ّرم 

واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  لربنامج  خريج  اأول  النمي  حممد 

يف  املتميز  �سعيه  م��ق��دراً  ال�سبيعي؛  مطلق  بن  تركي  الطالب 

التقدم  من  مزيداً  له  ومتمنياً  الأكادميي،  تفوقه  على  املحافظة 

خدمًة جلامعته ووطنه الغايل.

يف  التخرج  متطلبات  ينهي  اأن  ال�سبيعي  الطالب  وا�ستطاع 

تخ�س�ش الأدب الإجنليزي بكلية الآداب بزمن قيا�سي »3 �سنوات 

ون�سف« ليكون الأول على دفعته مع مرتبة ال�سرف.

املتفوقني  الطلبة  بربنامج  ال�سبيعي  الطالب  التحق  وق��د 

واملوهوبني �سمن الدفعة الأوىل منذ تاأ�سي�سه، م�ستفيداً من جميع 

الربامج التطويرية والإثرائية والفعاليات والزيارات العلمية التي 

قدمها الربنامج لطلبته.

يف  ال�سبيعي  الطالب  يحمل  الربنامج  من  ومب�ساعدة  واليوم 

�سجله املهاري ما يزيد عن 395 �ساعة تدريبية تت�سمن دورات 

متخ�س�سة وور�ش عمل يف القيادة واحلا�سب الآيل ومهارات اللغة 

العربية والإجنليزية ومهارات تطوير ال�سخ�سية والذات.

طالب ومنسوبو السياحة واآلثار في »تبوك«

»الممارسات الزراعية الجيدة« في ورشة عمل

طالبات علوم الحاسب يحتفلن بتخريج الدفعة 54

برعاية برنامج »عي�ش ال�سعودية«

بالتعاون بني كلية علوم الأغذية وفرع الزراعة مبحافظة احلريق

بتكليف  ق���راراً  اجلامعة  مدير  معايل  اأ���س��در 

تنفيذياً  مديراً  بالعمل  ال�سغيرثي  مفلح  الدكتور 

اإىل  بالإ�سافة  للن�سر،  �سعود  امللك  جامعة  ل��دار 

عمله.

د. ال�شغيرثي

د. النمي يكرم ال�شبيعي
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ركن تعريفي لبرنامج المتفوقين والموهوبين بمعرض »العلوم«

جميع المسارات الدراسية بالجامعة شاركت في معرض »مساري«

التربية تعقد لقاء »البحث والتطوير«.. األربعاء

التعريف  اأه��م��ي��ة  م��ن  ان��ط��اق��اً 

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

بركن  الرنامج  �شارك  واملوهوبن، 

تعريفي يف معر�ض العلوم امل�شاحب 

كليات  ل��ع��م��داء  الأول  ل��اج��ت��م��اع 

ال��ذي  اململكة  جامعات  يف  العلوم 

عقد برعاية كرمية من معايل مدير 

العمر،  ب���دران  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 

موؤخراً، يف كلية العلوم بجامعة امللك 

�شعود.

وتهدف هذه امل�شاركة اإىل تعريف 

بدور  املُ�شاركن  اجلامعات  عمداء 

ال��رن��ام��ج يف امل�����ش��اه��م��ة ب��اإع��داد 

املتفوقن  �شعود  امللك  جامعة  طلبة 

للكفاءات  ن��واة  ليكونوا  واملوهوبن 

على  املتميزة  وال��ق��ي��ادي��ة  العلمية 

م�شتوى اجلامعة و�شوق العمل.

ركن  ت�شرف  امل�����ش��ارك��ة،  وخ���ال 

ال��رن��ام��ج يف امل��ع��ر���ض ب��زي��ارة من 

م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة ووك����اء 

العلوم  ك��ل��ي��ات  وع��م��داء  اجل��ام��ع��ة 

وبلفتة  الزائرون  وا�شتمع  باململكة، 

ك��رمي��ة م��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 

ومنطلقاته  ال��رن��ام��ج  طبيعة  اإىل 

وب��راجم��ه  وخم��رج��ات��ه  امل�شتقبلية 

الإثرائية التخ�ش�شية. 

الرنامج  بجهود  معاليه  واأ���ش��اد 

يف  ل��اإ���ش��ه��ام  ال�����دوؤوب  �شعيه  يف 

العلمية  ال��ق��درات  واإب����راز  تطوير 

والبحثية والإبداعية لطلبة اجلامعة 

للم�شاهمة  وامل��وه��وب��ن  املتفوقن 

ن��ح��و جمتمع  ال��ت��ح��ول  ج��ه��ود  يف 

املعرفة، منوهاً باأهمية هذه املبادرة 

النوعية للجامعة يف رعاية الرثوات 

وهم  فئاته  واأه��م  للوطن  احلقيقية 

الطلبة  وفئة  املتفوقن  الطلبة  فئة 

املوهوبن.

ا�شتعرا�ض  مت  امل�شاركة  وخ��ال 

جت��رب��ة ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود يف 

واملوهوبن  املتفوقن  الطلبة  رعاية 

م���ن خ����ال ال���رن���ام���ج م���ن حيث 

الأه������داف وال��ت��وج��ه��ات واآل���ي���ات 

امل�شتهدفة،  وامل��خ��رج��ات  ال��ع��م��ل 

مع  الزائرين  اأ�شئلة  على  والإجابة 

التعريفية  ال��رن��ام��ج  اأدل���ة  ت��وزي��ع 

عر�ض  وكذلك  الف�شلية،  ون�شراته 

كلية  لطلبة  قدمت  التي  للفعاليات 

ا�شتمل على م�شاركة  والذي  العلوم 

فعالية   52 ب�  والطالبات  الطاب 

تخ�شي�شية  دورات  على  ا�شتملت 

علمية  وزي�������ارات  ع��م��ل  وور�������ض 

الرنامج،  طلبة  اإث��راء  يف  �شاهمت 

الطلبة  بعدد  اإح�شائية  قدمت  كما 

للرنامج  التابعن  بالكلية  املتفوقن 

خ���ال ال���ع���ام ال���درا����ش���ي احل���ايل 

عددهم  والبالغ  1439/1438ه� 
على  م�شتمًا  وطالبة،  طالباً   83
وم�شتمري  املتقدم  الإع���داد  طلبة 

التخ�ش�شي  والإع������داد  ال��ت��ف��وق 

والإعداد املتقدم، وبلغ عدد الطلبة 

من  رعايتهم  يتم  الذين  املوهوبن 

28موهوباً  بالكلية  الرنامج  قبل 

وم���وه���وب���ة يف خم��ت��ل��ف جم���الت 

املوهبة.

اأكد عميدال�شنة الأوىل امل�شرتكة 

برنامج  اأن  اجلهني  نامي  الدكتور 

هذا  حقق  قد  »م�شاري«  ومعر�ض 

ال���ع���ام جن���اًح���ا ك���ب���ًرا م���ن خ��ال 

امل�شاهمة يف  اإر�شاد وتوجيه الطلبة 

التخ�ش�ض  لتحديد  وم�شاعدتهم 

ال�شنة  بعد  لهم  الأن�شب  الأكادميي 

يف  �شاعدهم  كما  امل�شرتكة،  الأوىل 

الأكادميية  املجالت  على  التعرف 

امل���ت���اح���ة ل���ه���م، وق������دم ال���رام���ج 

والأن�شطة التي تلفت انتباه واهتمام 

الطلبة لتحديد التخ�ش�ض واكت�شاب 

املهارات الازمة.

اآلف   8000 من  اأك��رث  اأن  واأك��د 

هذا  يف  ا�شتفادوا  وطالبة  طالب 

ح�شر  فيما  الرنامج  من  الف�شل 

املحا�شرات  طالباً   1628 من  اأكرث 

وال���ل���ق���اءات امل��ب��ا���ش��رة م���ع وك���اء 

وم�شوؤويل كليات اجلامعة من خال 

ال��رن��ام��ج امل��ع��د ل��ذل��ك يف ع��م��ادة 

ال�شنة الأوىل امل�شرتكة.

وقال اجلهني اإن برنامج م�شاري 

املنا�شب  امل��ه��ن��ي  الإر����ش���اد  ي��ق��دم 

لطبيعة الطاب وميولهم وقدراتهم 

وخ�����ش��ائ�����ش��ه��م، مب���ا ي�����ش��م��ح لهم 

ال��ذي  والتخ�ش�ض  املهنة  باختيار 

وامليول،  القدرات  هذه  مع  يتنا�شب 

»م�شاري  يقدمه  ما  اإىل  بالإ�شافة 

اإر�شادياً  نادياً  ميثل  حيث  كافيه«، 

خطة  وف���ق  يعمل  ل��ل��ط��اب  مهنياً 

ما  بكل  ال��ط��اب  لإم����داد  حمكمة 

الختيار  على  ي�شاعدهم  اأن  ميكن 

امل�شبقة  واملعرفة  املنا�شب  املهني 

ب�شوق العمل ومتطلباته ومبا يتوافق 

وذلك من   ،2030 اململكة  روؤي��ة  مع 

املنا�شب  التخ�ش�ض  حتديد  اأج��ل 

لقدرات الطالب وميوله.

عمادة  وك��ي��ل  اأو���ش��ح  جهته  م��ن 

للخدمات  امل�شرتكة  الأوىل  ال�شنة 

الطابية د. خملد العنزي اأن معر�ض 

الذي  »م�شاري«  بالكليات  التعريف 

الطابية  اخل��دم��ات  وكالة  تنظمه 

الطابي  الإر����ش���اد  ب��وح��دة  ممثلة 

مل�شتقبل  »م�����ش��اري  برنامج  �شمن 

كليات  جميع  فيه  �شاركت  اأف�شل« 

اجلامعة وطابها املتميزين للتعريف 

براجمها واأق�شامها و�شروط القبول 

فيها والفر�ض الوظيفية التي تتوفر 

التعريف  معر�ض  ويعد  خلريجيها، 

للطلبة  مهماً  مق�شداً  بالكليات 

للتعرف اأكرث على الكليات واأق�شامها 

الت�شجيل فيها،  الأكادميية و�شروط 

وفق  التخ�ش�ض  اختيار  ي�شهل  ما 

اأ�ش�ض علمية.

اخلرات  ينقل  املعر�ض  اأن  واأكد 

حيث  واأقرانهم،  للطلبة  الأكادميية 

الكليات  جميع  على  التعرف  يتم 

اخلطة  ح��ي��ث  م��ن  والتخ�ش�شات 

ال��درا���ش��ي��ة ون��ظ��ام ال��درا���ش��ة فيها 

وفر�ض العمل املتاحة لكل كلية، وهو 

ممثلة  اجلامعة  تطلعات  يحقق  ما 

يف  امل�شرتكة  الأوىل  ال�شنة  بعمادة 

ملجتمع  للو�شول  والتميز  ال��ري��ادة 

املعرفة.

امل�شاحب  امل��ع��ر���ض  ���ش��م  وق���د 

الدرا�شية  امل�شارات  للرنامج جميع 

والهند�شية  »العلمية  اجلامعة  يف 

وال�����ش��ح��ي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة وم�����ش��ار 

التمري�ض«،  وم�شار  الأعمال  اإدارة 

و�شاركت فيه جميع كليات اجلامعة 

ال��ق��ب��ول  ع���م���ادة  اإىل  ب��ال���ش��اف��ة 

الطاب  �شوؤون  وعمادة  والت�شجيل 

مم��ث��ل��ة ب��وح��دة ال�����ش��ج��ل امل��ه��اري، 

اأ�شا�شي  ب�شكل  الرنامج  وا�شتهدف 

ط���اب ال�����ش��ن��ة امل�����ش��رتك��ة ل��زي��ارة 

مف�شل  ل�شرح  وال�شتماع  املعر�ض 

يف  املتاحة  التخ�ش�شات  كافة  عن 

اجلامعة.

ت��ع��ق��د ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة ال��ل��ق��اء 

»البحث  ب��ع��ن��وان  ال��ث��اين  العلمي 

ال�شاعة   ،»R & D وال��ت��ط��وي��ر 

�شباح  م��ن  وال��ن�����ش��ف  ال��ت��ا���ش��ع��ة 

برعاية  وذل��ك  ال��ق��ادم،  الأرب��ع��اء 

العليا  للدرا�شات  اجلامعة  وكيل 

اأحمد  الدكتور  العلمي  والبحث 

العامري.

واأ����ش���ار ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 

هذا  اأن  اإىل  ال�شايع  فهد  الدكتور 

فعاليات  مع  متزامناً  ياأتي  اللقاء 

اأ���ش��ب��وع ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال���ذي 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ادة  ت��ق��ي��م��ه 

علمي  »ب��ح��ث  ب��ع��ن��وان  ب��اجل��ام��ع��ة 

 ،»2030 اململكة  روية  وفق  ر�شن 

ال��ث��اين �شمن  ال��ل��ق��اء  ي��ع��د  ن����ه  واأ

�شمن  لها  لقاءات خمطط  �شل�شلة 

الرتبية  كلية  اأدوار  »حتول  مبادرة 

ي�����ة امل��م��ل��ك��ة  ب��اجل��ام��ع��ة وف����ق روؤ

ال�����ش��وء  ي�����ش��ل��ط  ح��ي��ث   ،»2030
وهو  املبادرة،  مرتكزات  اأحد  على 

.»R & D والتطوير  »البحث 

تد�شن  يت�شمن  اللقاء  اأن  وبن 

بتحقيق  املتعلقة  الرامج  من  عدد 

مقر  و���ش��ي��ك��ون  امل����ب����ادرة،  ه����ذه 

الرتبية  كلية  م���درج  يف  ال��رج��ال 

يف  ال��ن�����ش��اء  م��ق��ر  ب��ي��ن��م��ا   ،27 1اأ
يف  الأر�شي  بالدور   2 رقم  املبنى 

.3 املدرج رقم 

الرتبية  كلية  اأن  بالذكر  جدير 

ت���ق���دم جم���م���وع���ة م��ت��ن��وع��ة م��ن 

امل�شاحبة  العمل  وور�ض  اللقاءات 

باجلامعة  العلمي  البحث  لأ�شبوع 

ج��م��ادى   6  -  3 ال���ف���رتة  خ���ال 

 -  19 امل��واف��ق  1439ه�  الآخ���رة 

ي�شارك  حيث   ،2018 فراير   22
وكذلك  بالكلية،  البحوث  مركز 

تطوير  يف  البحثي  التميز  مركز 

ومركز  والريا�شيات،  العلوم  تعليم 

الإن�شانية  الأق�����ش��ام  يف  البحوث 

امل��رك��ز  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ل��ب��ن��ات، 

ال����رتب����وي ل��ل��ت��ط��وي��ر وال��ت��ن��م��ي��ة 

امللتقى،  ه��ذا  يف  بالكلية  املهنية 

وور����ض  الأوراق  م��ن  مب��ج��م��وع��ة 

امل�شاحبة. العمل 

تعزيز التعاون مع جامعة ليدز 
اكاديميًا وبحثيًا

�شّم  الريطانية،  ليدز  جامعة  من  وف��داً  موؤخراً  اجلامعة  ا�شتقبلت 

الدولية،  للعاقات  اجلامعة  مدير  نائب  يوي  �شيوي  هاي  الروفي�شيور 

الطاقة،  والروفي�شيور جعفر املرغاين مدير معهد الت�شالت و�شبكات 

وال�شيد  الب��ت��ك��ار،  وتنمية  البحث  م��دي��ر  �شنجازي  حممد  وال��دك��ت��ور 

جمتبي  مرمي  وال�شيدة  الدولين،  الطاب  ا�شتقدام  رئي�ض  بر�ض  دوج 

بالريا�ض. الريطانية  بال�شفارة  والبتكار  العلوم  م�شت�شارة 

الدكتور  العلمي  البحث  عميد  من  كل  بح�شور  الوفد  ا�شتقبال  ومت 

خالد احلميزي، وعميد كلية الهند�شة الدكتور وليد زاهد، ووكيل عمادة 

للدرا�شات  العلوم  كلية  ووكيل  العريفي،  نا�شر  الدكتور  العلمي  البحث 

الآداب  كلية  ووكيل  املعيوف،  عبداهلل  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا 

اللغات  كلية  ووك��ي��ل  ال�شايجي،  حميد  ال��دك��ت��ور  الأك��ادمي��ي��ة  لل�شوؤون 

ق�شم  ورئي�ض  القحطاين،  مبارك  الدكتور  واجل��ودة  للتطوير  والرتجمة 

اإدارة  على  وامل�شرف  ال�شالح،  حممد  الدكتور  العلوم  بكلية  الفيزياء 

الدكتور  �شعود  امللك  بجامعة  العاملية  العلمية  والتواأمة  الدويل  التعاون 

التعاون  ف��ر���ض  زي���ادة  �شبل  اجل��ان��ب��ان  تباحث  وق��د  ال��رتك��اوي.  م��زي��د 

ابتعاث  ودرا�شة  والبحثي،  الأكادميي  ال�شعيدين  على  اجلامعتن  بن 

املاج�شتر  ملرحلتي  العليا  الدرا�شات  ل�شتكمال  اجلامعة  حما�شري 

يف  القادم  الجتماع  موعد  حتديد  على  التفاق  مت  وكذلك  والدكتوراه، 

هذه  عن  والنتائج  التطورات  اإليه  اآلت  ما  ملناق�شة  2018م  اأبريل  �شهر 

امل�شاورات.

جنح يف توجيه 8000 طالب وطالبة نحو تخ�س�ص امل�ستقبل
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برنامج مسائي 
لتعليم العربية 

للناطقين بغيرها
د���ش��ن ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ل��غ��وي��ات 

القحطاين  �شعد  الدكتور  العربية 

لتعليم  امل�شائي  الربنامج  م��وؤخ��راً 

بها,  الناطقني  لغري  العربية  اللغة 

ب��ح�����ش��ور م��دي��ر م��رك��ز ال��ت��دري��ب 

�شالح  ال��دك��ت��ور  املجتمع  وخ��دم��ة 

ال���ف���راج, وم��دي��ر م��رك��ز ال��ت��دري��ب 

الدكتور  العربية  اللغويات  مبعهد 

ح�����ش��ن ال�������ش���م���راين, وم�����ش��رف 

الدكتور  باملعهد  امل�شائي  الربنامج 

يف  ذل��ك  وياأتي  الدبّيان.  اإبراهيم 

املعهد  بني  امل�شرتك  التعاون  اإط��ار 

برامج  لإق��ام��ة  املختلفة  واجل��ه��ات 

التدريب التجارية حتت مظلة مركز 

التدريب.

تدشين أول محطة شحن سيارات بعمان
رع������ت جم��م��وع��ة 

اأول  اإن�������ش���اء  من�����اء 

حم������ط������ة ����ش���ح���ن 

الكهربائية  لل�شيارات 

ب��ج��ام��ع��ة  ع���م���ان  يف 

ال�����ش��ل��ط��ان ق��اب��و���س, 

وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 

الطاقة  اأبحاث  مركز 

باجلامعة,  امل�شتدامة 

مناء  ملجموعة  ال�شتدامة  ا�شرتاتيجية  �شمن  الرعاية  هذه  وتندرج 

ومتكني  النظيفة  الطاقة  ا�شتخدام  نحو  العاملي  التوجه  مواكبة  يف 

البحث العلمي يف جمالت الطاقة, وتعتزم املجموعة اإجراء البحوث 

املتعلقة بعمليات ال�شحن الكهربائي للمركبات الكهربائية وقيا�س مدى 

فعالية وكفاءة اأجهزة ال�شحن بالتعاون مع اجلامعة, وياأتي تد�شني هذه 

ت�شمنت  والتي   Global EVRT �شركة  فعالية  مع  تزامناً  املحطة 

رحلة قافلة �شيارات كهربائية من الإمارات اإىل عمان ثم العودة اإىل 

الإمارات, مع املرور مبدينة �شحار.

ملتقى لألمن الفكري بجامعة الكويت
اأو�شى امللتقى الرابع 

لكلية العلوم الجتماعية 

الذي  الكويت  بجامعة 

ح��م��ل ع���ن���وان »الأم����ن 

املجتمع  يف  ال��ف��ك��ري 

با�شتثمار  اخل��ل��ي��ج��ي« 

م�����واق�����ع ال���ت���وا����ش���ل 

تعميق  يف  الجتماعي 

الأمني  واحل�س  الوعي 

ل���دى امل��واط��ن��ني وع��دم 

الكتفاء بو�شائل الإعالم التقليدية, واأكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية 

تقدم  مقيا�س  هو  الأم��ن  اأن  الفتتاح  كلمة  يف  املهنا  عبداهلل  اللواء 

الت�شحيات  اإىل  واأ�شار  احلياة,  ت�شتقيم  ل  وبدونه  وال�شعوب  الأمم 

التي بذلها اجلميع على م�شتوى دول اخلليج العربية مادًيا ومعنوًيا 

ل�شد النحراف ال�شلوكي والإرهابي خالل املرحلة ال�شابقة, م�شيًدا 

يف الوقت ذاته بدور رجال الأمن وفئات املجتمع كافة يف هذا ال�شدد.

جامعة البحرين بمعرض الخليج للصناعات
�������ش������ارك 

اأ�������ش������ات������ذة 

ج������ام������ع������ة 

ال����ب����ح����ري����ن 

وط���ل���ب���ت���ه���ا 

م��ع��ر���س  يف 

اخل������ل������ي������ج 

ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
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�شاحب  برعاية  يقام  الذي  للمعر�س  امل�شاحبة  العلمية  والفعاليات 

ال��وزراء,  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأم��ري  امللكي  ال�شمو 

العليا  والدرا�شات  الأكادميية  للربامج  رئي�س اجلامعة  نائب  وحتدث 

مدى  ع��ن  ل��ه,  ورق��ة  يف  النا�شر,  عي�شى  وهيب  الدكتور  الأ���ش��ت��اذ 

الطاقة  الطاقة من خالل  تلبية احتياجاتها من  البحرين على  قدرة 

ال�شم�شية, وذلك يف افتتاح اأعمال الفعاليات العلمية, وقدم الأ�شتاذ 

الدكتور �شاكر حممد ح�شني  الكيميائية  الهند�شة  امل�شارك يف ق�شم 

ا�شتخدام  نتائج  ورقة عن حتليل  الهند�شة يف اجلامعة  بكلية  حجي 

الألواح ال�شم�شية يف البحرين. 

جامعات 
خليجية

»األدب السعودي والعالمية« في ندوة

املجتمع  كلية  ب��ني  لل�شراكة  ام��ت��داداً 

ال�شرطان,  ملكافحة  اخلليجية  واحلملة 

اأقامت الكلية موؤخراً فعالية امل�شي و�شارك 

فيها عميد كلية املجتمع الدكتور عبداهلل 

الطالبية  الأن�شطة  وم�شرف  ال��زه��راين 

اأع�شاء  من  وعدد  العتيبي  �شعد  الدكتور 

هيئة التدري�س واملوظفني والطالب, وذلك 

ب�شرورة  ال�شحي  الوعي  رفع  يف  اإ�شهاماً 

ال�شحي,  احلياة  بنمط  اللتزام  واأهمية 

ب��اإذن اهلل  الوقاية  اأ�شباب  وال��ذي هو من 

من مر�س ال�شرطان.

وق����د مت ت��ن��ظ��ي��م ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة يف 

نهاية  ويف  للكلية,  اخلارجية  ال�شاحات 

الربنامج قدم عميد الكلية كلمة توجيهية 

ال�شاأن, وقدم كذلك جوائز للطالب  بهذا 

امل�شاركني يف الفعالية.

كتب: عبداهلل قنيوي

يف اإطار تفعيل ال�شراكة املعرفية 

واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  ق�شم  نظم 

بالتعاون مع كر�شي الأدب ال�شعودي, 

»الأدب  ب��ع��ن��وان  ن����دوة  م����وؤخ����راً, 

د.  فيها  �شارك  والعاملّية«  ال�شعودي 

حممد  د.  عمروف,  �شيد  مرت�شى 

القحطاين,  نوره  د.  البقاعي,  خري 

باإدارة د. ح�شني املنا�شرة, د. بدور 

الف�شام.

افتتح الدكتور البقاعي حما�شرته 

عاملياً  الأدب  يكون  كيف  بالت�شاوؤل: 

وما هي �شمات الأدب العاملي؟ واأ�شار 

اإىل اأن الأدب العاملي هو الذي اجتاز 

احلدود, وحقق انت�شاراً وا�شعاً خارج 

مثل  واللغوية,  الإقليمية  احل���دود 

اأدب �شك�شبري وتول�شتوي وغريهما, 

الأدب  عاملية  خ�شائ�س  من  ولكن 

فيكون  املحلية  يتجذر يف  اأن  كذلك 

�شورة �شادقة عن حميطه!!

العاملي  الأدب  بدايات  اأن  واأب��ان 

متتد يف تراثنا اإىل العهد الأندل�شي 

العربيني  واملعرفة  الأدب  كان  حني 

يرتجمان اإىل لغات اأوروبا, ثم كانت 

فرن�شا رائدة الآداب العاملية بنه�شة 

اآداب  درا���ش��ة  يف  ونقادها  اأدبائها 

الأمم الأخ���رى وه��و ما ع��رف بعد 

ذلك بالأدب املقارن.

وزارة  دور  اإىل  البقاعي  واأمل���ح 

لال�شطالع  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��ث��ق��اف��ة 

ال�شعودي  الأدب  ت��رج��م��ة  مبهمة 

موؤهل,  كادر  اأخرى, عرب  اآداب  اإىل 

الأعمال  اأف�شل  اختيار  طريق  وعن 

الأمر  يقت�شر  ول  لالآخر,  لتقدميها 

على اأمم الغرب كاأمريكا واأوروبا بل 

لبد من الجتاه �شرقاً نحو ال�شني 

ورو�شيا  اآ�شيا  �شرق  جنوب  ودول 

البعد  تعميق  املهم  ومن  الحتادية, 

املحلي ومعاجلته معاجلة مو�شوعية 

ال��ك��وادر  وتهيئة  اإن�شاين  اإط���ار  يف 

جتذب  ج��دي��ة  ���ش��ورة  يف  لتقدميه 

الآخرين!

مرت�شى  ال��دك��ت��ور  �شكر  ب���دوره 

العربي  الأدب  يف  الباحث  عمروف 

ق�شم اللغة العربية على ال�شت�شافة, 

يف  ال�شعودي  الأدب  ع��ن  وحت���دث 

اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال��رو���ش��ي��ة,  ال��ل��غ��ة 

يعود  العربي  بالأدب  رو�شيا  اهتمام 

امليالدي,  ع�شر  التا�شع  القرن  اإىل 

يف  الآن  غ��دا  حتى  ذل��ك  تطور  ث��م 

قرابة  الرو�شية  واملعاهد  اجلامعات 

واللغة  الأدب  لدرا�شة  ق�شماً   50
العربية.

اأن  اإىل  ع��م��روف  الدكتور  واأمل���ح 

اإىل  ترجمت  �شعودية  رواي���ة  اأول 

ال��ل��غ��ة ال��رو���ش��ي��ة ه��ي رواي����ة »ثمن 

عام  دمنهوري  حلامد  الت�شحية« 

1966م ترجمة غريغروي ليبيديف, 
�شعر  ترجم  الت�شعينيات  بداية  ويف 

ترجمت  ث��م  خ��وج��ة,  عبداملق�شود 

حلمزة  ال�����ش��ف��اء«  »�شقيفة  رواي���ة 

العلوم  اأك��ادمي��ي��ة  ون�شرت  ب��وق��ري, 

القرن  من  الأول  العقد  يف  برو�شيا 

الكثبان:  وراء  »م��ا  ك��ت��اب  احل���ايل 

ال�����ش��ع��ودي  الأدب  اأن��ط��ول��وج��ي��ا 

احلديث«.

وخ��ت��م ال��دك��ت��ور ع��م��روف ورقته 

بالتو�شية ببناء عالقات مع الأق�شام 

واملعاهد  اجلامعات  يف  اخلم�شني 

ال��رو���ش��ي��ة ع���ن ط��ري��ق ت��زوي��ده��ا 

عن  وم��وؤل��ف��ات  ودرا���ش��ات  باأبحاث 

الأدب ال�شعودي, واإر�شال خمت�شني 

اللغة  تعليم  ج��ه��ود  على  ل��الط��الع 

تعاون  حلقات  واإق��ام��ة  ون�شرها, 

وم�شاركة بني الأندية الأدبية واحتاد 

الكتاب الرو�س!

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ط��رح��ت د. ن���ورة 

»تلقي  ب��ع��ن��وان  ورق���ة  ال��ق��ح��ط��اين 

ال�����ش��ح��اف��ة ال���غ���رب���ي���ة ل���ل���رواي���ة 

الرواية  اأن  فيها  اأك��دت  ال�شعودية« 

العربية اكت�شبت اأهميتها يف الغرب 

منذ عام 1988م بعد تتويج جنيب 

حمفوظ بجائزة نوبل, و�شهد مطلع 

النا�شرين  اهتمام  احلديث  القرن 

فقد  ال�شعودية  بالرواية  الغرب  يف 

الق�شيبي  غ��ازي  رواي���ات  ترجمت 

عامل  ورج��اء  منيف  وعبدالرحمن 

الن�شائية  الكتابة  وب��داأت  وغريهم, 

ال�شعودية جتتذب القراء يف الغرب 

فقد ترجمت رواية »بنات الريا�س« 

»جائزة  اأن  واأ�شافت  لغة.   40 اإىل 

من  ع��دد  لرتجمة  مهدت  ال��ب��وك��ر« 

القائمة  اإىل  و�شلت  التي  الروايات 

ال��ق�����ش��رية, وحت��دث��ت ع��ن اأ���ش��ب��اب 

تعدد هذه الرتجمات, وتلك ال�شور 

النمطية التي يحملها القارئ الغربي 

خالل  م��ن  يريد  فهو  امل�شرق,  ع��ن 

يتعرف  اأن  ال��رواي��ات  ه��ذه  مطالعة 

احلياة يف  على منط  اأق��رب  ب�شكل 

املجتمعات ال�شرقية.

اللغة  ق�شم  رئي�س  اللقاء  ح�شر 

العدواين  معجب  الدكتور  العربية 

اللغة  ق�����ش��م  اأ����ش���ات���ذة  م���ن  وع����دد 

تكرمي  اللقاء مت  العربية, ويف ختام 

وف���اًء  ت��ق��دي��ري��ة  ب�����ش��ه��ادة  ال�شيف 

الدكتور  بح�شور  مل�شاركته  وعرفاناًً 

���ش��ال��ح ال���زه���راين م��ق��رر ال��ن��دوة 

العلمية. 

والعلوم  احل��ق��وق  جملة  تعقد 

ال�شيا�شية يف كلية احلقوق والعلوم 

عمادة  م��ع  بالتعاون  ال�شيا�شية 

البحوث  وم��رك��ز  العلمي  البحث 

اأ�شبوع  فعاليات  �شمن  بالكلية, 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف اجل��ام��ع��ة, 

بعنوان »�شبل  ن��ق��ا���س  ح��ل��ق��ة 

الرتقاء بالن�ش�ر العلمي يف جمال 

الدرا�شات القانونية«.

ال��ت��ي  ي�������ش���ارك يف احل���ل���ق���ة, 

ال���ق���ادم  ال���ث���الث���اء  �شتعقد يوم 
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الت�شريفات  ق��اع��ة  يف  ���ش��ب��اح��اً« 

كلية  م��ب��ن��ى  يف  الأول  ب����ال����دور 

يف  ال�شيا�شية  وال��ع��ل��وم  احل��ق��وق 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  الدرعية, 

جامعة  يف  القانون  تخ�ش�شات  يف 

امللك �شعود ويف عدد من اجلامعات 

منطقة  يف  الأكادميية  واملوؤ�ش�شات 

ال��ري��ا���س. وت��ه��دف احل��ل��ق��ة اإىل 

ت��وف��ري م��ن��ت��دى ل��الأك��ادمي��ي��ني يف 

تخ�ش�س القانون.

يف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني 

مهارات االستعداد الوظيفي والتوجه لسوق العمل
 خ�ش�شت اإدارة برنامج الطلبة 

امل��ت��ف��وق��ني وامل��وه��وب��ني ال��ث��الث��اء 

يف  تدريبية  عمل  ور���ش��ة  املا�شي 

جمال ال�شتعداد الوظيفي والتوجه 

ل�شوق العمل لطلبتها املتفوقني يف 

واملتوقع  املتقدم  الإع���داد  مرحلة 

ال��درا���ش��ي  الف�شل  يف  تخرجهم 

اإدارة  اأخ�شائي  قدمها  احل���ايل, 

وا�شرتاتيجياتها  الب�شرية  امل��وارد 

وبح�شور  طهماز  ريا�س  الأ�شتاذ 

الربنامج  طالب  من  طالباً   )20(

من خمتلف كليات اجلامعة. 

متكني  اإىل  ال��ور���ش��ة  ه��دف��ت 

الطالب امل�شاركني من بناء املعارف 

لال�شتعداد  ال��الزم��ة  وال���ق���درات 

الوظيفي والتوجه ل�شوق العمل يف 

ذات  امل��ح��اور  م��ن  جمموعة  �شوء 

عملية  تنظيم  اأب���رزه���ا:  ال��ع��الق��ة 

البحث عن وظيفة, اإعداد ال�شرية 

الذاتية ور�شالة التغطية امل�شاحبة 

لها وال�شتعداد للمقابلة ال�شخ�شية 

واج���ت���ي���ازه���ا ب���ك���ف���اءة وجن�����اح, 

واملتابعة  التقييم  اإىل  بالإ�شافة 

وتخلل  الوظيفي.  العر�س  ودرا�شة 

على  عملية  تطبيقات  ال��ور���ش��ة 

جميع حماورها, مع م�شاركة فاعلة 

من الطالب امل�شاركني.

يوم للمشي بكلية المجتمع
تزامنًا مع احلملة اخلليجية ملكافحة ال�رسطان

حلقة نقاش حول سبل 
االرتقاء بالنشر العلمي



»الكمساري صالح« معيدًا بجامعة الخرطوم
كلية  وط���ال���ب���ات  ط����اب  ه���ن���اأ 

زميلهم  اخلرطوم  بجامعة  الآداب 

عبدالهادي«  »�صاح  الكلية  خريج 

كلية  يف  م��ع��ي��داً  تعيينه  مبنا�صبة 

اجل��غ��راف��ي��ا  ع��ل��وم  ق�����ص��م  الآداب 

زم��اء  وك��ت��ب  باجلامعة،  والبيئة 

مبوقع  �صفحاتهم  على  »���ص��اح« 

في�صبوك:  الجتماعي  التوا�صل 

»���ص��اح ال���ذي ك��رم��ه ط��اب كلية 

»ملهم  باعتباره  ع��ام  قبل  الآداب 

ال�صباب«، حيث تخرج وح�صل على 

طويل  ك��ف��اح  بعد  ال�صرف  مرتبة 

اإع��ال��ة  واج��ت��ه��اده يف  ك���ّده  بجانب 

اأ�صرته من مهنته »كم�صاري«، فها هو اليوم يرفع جباهنا عالياً باكتمال 

بكلية علوم اجلغرافيا والبيئة بجامعة اخلرطوم،  متيزه وتعيينه معيداً 

اآلف التهاين والتربيكات لاأ�صتاذ �صاح«.

طالبة جزائرية تخترع روبوتًا ناطقًا
جن��ح��ت ال��ط��ال��ب��ة اجل���زائ���ري���ة يف 

ال�صطناعي  والذكاء  الواب  اخت�صا�ص 

اإليها  فوزية عجايلية، يف جذب النتباه 

وت�صليط ال�صوء على اخرتاعها، بعد اأن 

متكنت من �صنع روبوت اآيل باإمكانيات 

ب�صيطة ويف مدة زمنية قيا�صية مل تتجاوز 

اأ�صهر، وكان هذا الخ��رتاع م�صروًعا   4
لتخرجها من اجلامعة وح�صولها على �صهادة املاج�صتري، واأطلقت على 

الروبوت اجلديد ا�صم »قاردينيا«، واأو�صحت فوزية اأن هذا امل�صروع »بداأ 

من ل �صيء ومبجهود �صخ�صي ومبعدات ب�صيطة«، وتطمح حالياً لت�صنيع 

هذا الروبوت واخرتاع املزيد من الروبوتات مل�صاعدة امل�صنني.

ا�صتمراراً يف م�صاهمة اجلامعة 

الفاعلة يف تنفيذ اخلطة امل�صتقبلية 

العربية  باململكة  اجلامعي  للتعليم 

 »AAFAQ2029« ال�صعودية 

للتخطيط  اجلامعة  وكالة  قامت 

والتطوير ممثلة يف عمادة التطوير 

واجلودة بتحديث بيانات موؤ�صرات 

اإجنازات اجلامعة يف اخلطة  اأداء 

امل�صتقبلية للتعليم اجلامعي »اآفاق« 

باملرحلة اخلام�صة.

جاء ذلك ا�صتكمالً لا�صتبيانات 

جميع  ع��ل��ى  تعميمها  مت  ال��ت��ي 

العليا-  »الإدارة  اجلامعة  من�صوبي 

الطلبة-  التدري�ص-  هيئة  اأع�صاء 

بقيا�ص  تهتم  وال��ت��ي  امل��وظ��ف��ني«، 

اخلدمات  عن  الر�صا  م�صتويات 

على  العمل  ب��ه��دف  لهم  املقدمة 

حت�صينها وجتويدها.

التطوير  ع��م��ادة  ق��ام��ت  ح��ي��ث 

الازمة  البيانات  بجمع  واجل��ودة 

اأداء اجلامعة يف  لقيا�ص موؤ�صرات 

تناولت  والتي  اآف��اق،  خطة  تنفيذ 

بيانات »الطلبة- املوارد الب�صرية- 

ال��ربام��ج  والب��ت��ك��ارات-  البحوث 

الأكادميية- التقنية« واإدخالها على 

وزارة  مبوقع  الإل��ك��رتوين  النظام 

العمادة  قامت  كما  »منا«،  التعليم 

الربامج  اإجن���ازات  وجمع  بح�صر 

اجلامعة   ت�صارك  التي  التنفيذية 

يف تنفيذها بخطة »اآفاق« وعددها 

14 برناجماً تنفيذياً.

د�صن عميد كلية املجتمع الدكتور 

ع��ب��داهلل ال��زه��راين وامل��دي��ر العام 

الدكتور  اخل��ريي��ة  ال��وق��ف  جلمعية 

نايف اجلابر موؤخراً، برنامج »رافد« 

ي�صتهدف  والذي  املتطوعني  لتاأهيل 

تاأهيل جمموعة من طاب اجلامعة 

ب��ت��زوي��ده��م ب���امل���ه���ارات الإداري������ة 

كما  التطوعي.  بالعمل  والقيادية 

يت�صمن تقدمي مبادرات علمية تنفذ 

ي�صاهم يف  املتدربني مبا  من خال 

تاأ�صي�صهم باأداء مبادراتهم املجتمعية 

ب�صورة احرتافية ومهنية عالية.

وحث عميد كلية املجتمع املتدربني 

ع��ل��ى ال����ص���ت���ف���ادة م���ن ال������دورات 

التدريبية املقدمة يف الربنامج، كما 

قدم �صكره جلمعية الوقف اخلريية 

على دعمها الربنامج، متمنًيا حتقيق 

ال�صراكة بني الكلية وجمعية الوقف 

يف تقدمي برامج تخدم هذا املجتمع 

اململكة  روؤية  ي�صهم يف حتقيق  ومبا 

التطوعي  للعمل  ال��داع��م��ة   2030
وزيادة اأعداد املتطوعني.

كتبت: فاطمه النا�صري

نظمت كلية ال�صيدلة �صطر الطالبات موؤخراً فعالية 

بعنوان »طفولة �صيدلنية« حتول بهو كلية ال�صيدلة اإىل 

�صاحة طفولة ومرتع �صبا وعاد �صريط الزمن بالطالبات 

اأعادت  جميلة  وذكريات  م�صت  اأعوام  اإىل  وامل�صاركات 

لهن روح الطفولة مبرحها و�صقاوتها.

امل�صل�صات  الفعالية عر�ص جمموعة من  ومت خال 

مقدمتها  اأغ��اين  الطالبات  ورددت  القدمية  الكرتونية 

التي ما زالت حمفورة يف الذاكرة، كما مت تقدمي وتناول 

اأ�صافت جواً  التي  املا�صي من خال حلوى زمان  طعم 

من احليوية واملرح، وت�صابقت احلا�صرات للح�صول على 

املف�صل منها، وكانت الفرحة وبقايا من �صقاوة الطفوله 

تك�صو وجوه احلا�صرات وكلمات ال�صكر ترتد يف املكان 

باأن اجلميع عا�ص جزءاً من املا�صي اجلميل.

ا����ص���ت���ج���اب���ة ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

كليات  ل��ع��م��داء  الأول  ل��اج��ت��م��اع 

الذي  ال�صعودية  باجلامعات  العلوم 

امللك  بجامعة  العلوم  كلية  نظمته 

�صعود، موؤخراً، برعاية معايل مدير 

اجلامعة  وك��ي��ل  ���ص��ارك  اجل��ام��ع��ة؛ 

للتخطيط والتطوير الدكتور يو�صف 

من  ال��ث��ال��ث��ة  اجلل�صة  يف  ع�����ص��ريي 

الجتماع؛ حيث قدم عر�صاً تقدميياً 

بعنوان »العتماد الأكادميي بجامعة 

امللك �صعود الن�صاأة والتطور«.

حم��اور  خم�صة  العر�ص  ت�صمن 

الأك��ادمي��ي  الع��ت��م��اد  ه��ي:  رئي�صة 

الأك��ادمي��ي  والع��ت��م��اد  املوؤ�ص�صي، 

ال���رباجم���ي »ال�����دويل وال��وط��ن��ي«، 

لكليات  امل��ق��دم��ة  ال��دع��م  واأوج�����ه 

اجل��ام��ع��ة ل��دع��م ح�����ص��ول��ه��ا على 

وعمليات  ال���رباجم���ي،  الع��ت��م��اد 

برامج  لعتماد  الداعمة  الت�صال 

الت�صنيفات  والعتماد يف  اجلامعة، 

العاملية.

من  ال��ع��دي��د  اجلل�صة  وت�صمنت 

املناق�صات حول العتماد الأكادميي 

يف كليات العلوم، واأ�صاد احلا�صرون 

الأكادميي  العتماد  عمليات  بتميز 

رغبتهم يف  اأبدوا  كما  العلوم،  بكلية 

ال�صتفادة من جتربة الكلية وجهود 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة 

يف هذا املجال.

الدكتور  اأث��ن��ى  املنا�صبة  وب��ه��ذه 

العلوم  كلية  ج��ه��ود  على  ع�صريي 

موجها  للتميز،  امل�صتمر  و�صعيها 

واللجنة  العلوم،  كلية  لعميد  ال�صكر 

املنظمة  ال��ل��ج��ان  وجميع  العلمية 

بالجتماع.
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الجامعة تستكمل مؤشرات المرحلة 
الخامسة من »آفاق«

تدشين برنامج »رافد« بكلية المجتمع

»طفولة صيدالنية« بصيدلة الطالبات

استعراض نشأة وتطور االعتماد األكاديمي 
جامعات بالجامعة

عربية
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يف  متميزاً  اإجن����ازاً  املجمعة  جامعة  حققت 

قيا�س التحول للتعامالت الإلكرتونية احلكومية، 

م�ستوى  على  الأول  املركز  اجلامعة  تبواأت  حيث 

على  ال�ساد�س  وامل��رك��ز  ال�سعودية،  اجل��ام��ع��ات 

جهة   157« احلكومية  اجلهات  جميع  م�ستوى 

حكومية« كاأف�سل جهة �ساهمت يف حت�سني موؤ�سر 

الإلكرتونية  اخلدمات  جلميع  الإجمايل  الن�سج 

الن�سج  موؤ�سر  تقرير  ح�سب  وذل��ك  احلكومية، 

برنامج  ون�سره  اأع��ّده  الذي  احلكومية  للخدمات 

التعامالت الإلكرتونية احلكومية »ي�ّسر« يف �سهر 

يناير 2018م.

جلنة  رئي�س  ون��ائ��ب  اجلامعة  وكيل  واأو���س��ح 

الدكتور م�سلّم بن حممد  الإلكرتونية  التعامالت 

الدو�سري، اأن ما حتقق للجامعة يف موؤ�سر الن�سج 

ال�سابع  للقيا�س  نتيجة  كان  احلكومية  للخدمات 

احلكومية،  الإلكرتونية  التعامالت  اإىل  للتحول 

والذي يُ�سرف عليه برنامج التعامالت الإلكرتونية 

احلكومية »ي�ّسر«، حيث قامت اجلامعة من خالل 

وع��ل��ى مدى   – الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ع��ام��الت  جلنة 

بح�سر وتوثيق واإدخال اخلدمات  اأربعة اأ�سهر – 

الإلكرتونية اخلا�سة باجلامعة يف نظام »مر�سد 

اخلدمات احلكومية«.

اإجن��ازات  اإىل  اأن ه��ذا الإجن��از ي�ساف  واأك��د 

عالمة  وميثل  املختلفة،  ممار�ساتها  يف  اجلامعة 

بارزة على جناح توجه اجلامعة يف التحول الرقمي 

يف خدماتها انطالقاً من توجيهات مدير اجلامعة 

بالعمل على رفع م�ستوى التناف�سية للو�سول اإىل 

حتقيق متطلبات حت�سني الأداء متا�سياً مع روؤية 

اململكة 2030.

جلنة  رئي�س  اجلامعة  مدير  اأب��دى  جانبه  من 

�سعد  بن  خالد  الدكتور  الإلكرتونية  التعامالت 

من  اجلامعة  البالغة مبا حققته  �سعادته  املقرن، 

اإىل  للتحول  ال�سابع  القيا�س  يف  متميزة  نتيجة 

يعك�س  والذي  احلكومية،  الإلكرتونية  التعامالت 

يف  متقدمة  اإمكانيات  م��ن  اجلامعة  متلكه  م��ا 

الإلكرتونية  والتعامالت  املعلومات  تقنية  جمال 

اجلامعة  جتاوزت  حيث  الزمني،  عمرها  �سابقة 

البنية  جم��الت  يف  متعددة  و�سعوبات  عقبات 

املتميزة  الكفاءات  وا�ستقطاب  التقنية،  التحتية 

بذلك  م�ستثمرة  اجلامعة،  مقرات  وتباعد  فنياً، 

مالية يف ميزانية اجلامعة  بنود  لها من  تيح 
ُ
اأ ما 

ما  ب��ذل��ك  لتحقق  امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��ن��وات  خ���الل 

اأولويات  وفق  ال�سرتاتيجية  خطتها  يف  ر�سمته 

الذي  الفاعل  ب��ال��دور  ون��ّوه  والتطوير.  التنمية 

قدمته اللجنة الدائمة للتعامالت الإلكرتونية يف 

باأعمال  الرقي  بهدف  اأع�سائها  بكافة  اجلامعة 

اجلامعة يف جمالت العمل الإلكرتوين، وم�سيداً 

اجلامعة  وك��ال��ة  ب��ه  تقوم  ال��ذي  الفاعل  ب��ال��دور 

خالل  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ع��م��ادة  يف  ممثلة 

يهدف  ممنهج  وعمل  وا�سحة  خطة  وفق  العمل 

من  ال�سادرة  والتعليمات  التنظيمات  تطبيق  اإىل 

»ي�ّسر«  احلكومية  الإلكرتونية  التعامالت  برنامج 

ومبا يخدم اأهداف اجلامعة ويتما�سى مع واقعها 

واحتياجاتها.

ا�ستمرار  ���س��رورة  على  اجلامعة  مدير  واأك��د 

التعامالت  تطبيقات  جم��ال  يف  اجل���اد  العمل 

اأثر فاعل يف  الإلكرتونية يف اجلامعة ملا لها من 

تطوير الأداء يف خمتلف اأعمال اجلامعة، وتعزيز 

وحتقيق  الإجن����از،  و���س��رع��ة  ال�سفافية  م��ب��ادئ 

احتياجات من�سوبي اجلامعة.

ق��دم��ت ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة طيبة 

اإدارة  م��ق��ر  ل��ت�����س��م��ي��م  ���ا  ع���رو����سً

ال��ع��م��ل��ي��ات اجل����وي����ة ب��اخل��ط��وط 

الإدارة  مدير  بح�سور  ال�سعودية 

فهد املطريي، وعدد من املهند�سني 

وذكرت عميدة  القاعات،  اإحدى  يف 

اإميان  الدكتورة  الأ�سرة  علوم  كلية 

الأن�سطة  ه��ذه  مثل  اأن  ع�����س��ريي، 

ق�سم  خريجات  اأم��ام  املجال  تفتح 

الت�سميم الداخلي خللق فر�س عمل 

جديدة لهن، كما توؤكد دعم طالبات 

جمالت  اإيجاد  خالل  من  اجلامعة 

مع  تتوافق  العمل  �سوق  يحتاجها 

ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي 2020 

وروؤية اململكة 2030م.

رئ��ي�����س��ة ق�سم  ب���دوره���ا رح��ب��ت 

الأ���س��رة  ع��ل��وم  بكلية  ال��ت�����س��ام��ي��م 

باحل�سور  ج��ران  فاطمة  الدكتورة 

املقدمة،  العرو�س  يف  وامل�ساركات 

مو�سحة اأن هذا اللقاء ياأتي مل�ساعدة 

عرو�سهن  حت��وي��ل  يف  ال��ط��ال��ب��ات 

الواقع،  اإىل  الورق  من  وت�ساميمهن 

من  الق�سم  طالبات  متكني  وكذلك 

مقرتحة  ت�ساميم  بعر�س  امل�ساركة 

العمليات  اإدارة  مبقر  تنفيذها  ليتم 

يف  ال�سعودية  ب��اخل��ط��وط  اجل��وي��ة 

مطار الأمري حممد بن عبدالعزيز.

طالبات  اأن  ج���ران  د.  واأب��ان��ت 

ت�ساميم  بخم�س  �ساركن  قد  الق�سم 

مق�سمة على جمموعات، ولقت تلك 

الت�ساميم ا�ستح�سان جلنة التحكيم 

واأع�ساء هيئة التدري�س، كما عك�ست 

مدى ا�ستفادة الطالبات من املناهج 

الأكادميية املحّدثة بالكلية.

واأ���س��ارت د. ج��ران اأن��ه مت منح 

كل طالبة م�ساركة �سهادة �سكر من 

تبنت  وقت  ال�سعودية، يف  اخلطوط 

كل  واح��دة من  فكرة  فيه اخلطوط 

عر�س مت تقدميه لتنفيذه على اأر�س 

الواقع.

وقعت جامعة الق�سيم موؤخراً اتفاقية لتنفيذ 

ممثلة  التعليم  تقومي  هيئة  مع  اأكادميية  برامج 

الأكادميي.  والعتماد  للتقومي  الوطني  باملركز 

وتت�سمن التفاقية املوقعة مبقر اجلامعة، اعتماد 

الأكادميية املختلفة  ل�ستة من الرامج  براجمي 

للجامعة �سملت برناجمني من برامج الدرا�سات 

العليا هما برنامج ماج�ستري الريا�سيات البحتة 

املناهج  ماج�ستري  وب��رن��ام��ج  ال��ع��ل��وم،  كلية  يف 

اإىل  اإ�سافة  الرتبية،  كلية  يف  التدري�س  وط��رق 

برنامج  هي  البكالوريو�س  ملرحلة  برامج  اأربعة 

الرتبية،  بكلية  البدنية  الرتبية  بكالوريو�س 

ال�سريعة  كلية  الأنظمة يف  بكالوريو�س  وبرنامج 

بكالوريو�س  وبرنامج  الإ�سالمية،  والدرا�سات 

وبرنامج  والإدارة،  القت�ساد  كلية  يف  املحا�سبة 

بكالوريو�س الكيمياء يف كلية العلوم.

وبني املدير التنفيذي للمركز الوطني للتقومي 

يحيى  بن  اأحمد  الدكتور  الأكادميي  والعتماد 

من  اإدراك���اً  تاأتي  التفاقية  ه��ذه  اأن  اجلبيلي، 

العتماد  باأهمية  الق�سيم  بجامعة  امل�سوؤولني 

الأكادميي ملختلف براجمها ورغبة من اجلامعة 

مل�ست  اأن  بعد  براجمها  من  املزيد  اعتماد  يف 

اجلامعة  لرامج  حتقق  ال��ذي  الإيجابي  الأث��ر 

التي �سبق اأن ح�سلت على العتماد الراجمي 

يف فرتة �سابقة.

واأكد اأهمية برامج الدرا�سات العليا يف تعميق 

وكفايات  م��ه��ارات  الطالب  واإك�ساب  امل��ع��ارف 

ال�ساملة،  الوطنية  التطوير  عمليات  تنا�سب 

وتلبي احتياجاتها من الكوادر الب�سرية املميزة، 

2030م  اململكة  روؤي��ة  حتقيق  يف  ت�سهم  التي 

و�سنع جمتمع معريف مميز.

اعتماد 6 برامج أكاديمية بجامعة القصيم

جامعة المجمعة األولى في التحول للتعامالت اإللكترونية

جامعة طيبة تقدم تصميمًا لمقر العمليات الجوية

بودي يف هذه امل�ساحة اأن اأذكر فاأ�سكر جهود الزمالء يف اإدارة الأمن 

وال�سالمة املبذولة يف الحتياطات وال�ستعدادات املبكرة للتعامل مع اأول 

مباراة جماهريية داخل نطاق اجلامعة والتي اأقيمت لأول مرة على اإ�ستاد 

اجلامعة بني فريقي الهالل والعني.

تقوم  مالحظات  من  اجلماهريي  احل�سور  بهذا  فعالية  اأي  تخلو  ول 

وتعزز اأداء القائمني على تنظيم هذه الفعالية، وقد و�سلت مالحظات من 

من�سوبي اجلامعة، اأوجزها بالتايل:

- يحبذ اإبالغ ال�ساكنني مبوعد املباراة لرت�سيد احلركة املرورية واحلد 

ل�ستخدام  اجلامعي  ال�سكن  قاطني  على  التنبيه  كذلك  الزدح��ام،  من 

طريق امللك عبداهلل للدخول للجامعة بدياًل عن الطرق الأخرى املوؤدية 

للملعب التي ي�سلكها امل�سجعون.

- واجه طالب من كليه اإدارة الأعمال م�سكلة عدم ال�سماح لهم بالدخول 

ملواقف الكلية.. ولمَ تفلح حماولت اإقناع »ال�سكيورتي« ورف�س معلاًل اأنها 

مواقف عوائل اأو قريبة من مواقف العوائل. الأمر الذي اأدى اإىل تاأخر 

الطالب اأكرث من 45 دقيقة ق�سوها بحثاً عن مواقف بعيدة عن كليتهم.

يف  املباراة  بعد  اجلديد  ال�سكن  �ساحة  يف  امل�سجعني  بع�س  لوحظ   -

�ساعة متاأخرة »وهم يقطعون ال�ساحة خارجني منها«.

- طرق اجلامعة حتولت اإىل مبا�سط لبيع الأعالم والقم�سان وغريها، 

لو يتم تخ�سي�س موقع يف حميط امللعب اأو اأماكن معينة ملنع اإعاقة الطرق.

اإىل  بحاجة  املرورية  املالحظات  بع�س  فاإن  يذكر..  بال�سيء  وال�سيء 

معاجلة حفاًظا على اأمن و�سالمة من�سوبي اجلامعة وزوارها.. خا�سة مع 

النباأ املوؤل قبيل اأّيام لوفاة اأحد طالب الدرا�سات العليا اإثر ده�س عند 

دوار الكتاب.. ن�ساأل اهلل له الرحمة واملغفرة.

ويالحظ اأن مكان الده�س مير به العديد من طالب اجلامعة وم�ساتها، 

وكذلك اأبنائنا وبناتنا ممن يدر�سون باجلامعة اأو مبجمع امللك �سعود! كما 

الو�سول  عند حماولتهم  جمة  يواجهون خماطر  والأطفال  العائالت  اأن 

وال�سوبرماركت«.  املطاعم  »حيث  املقابل  ال�سارع  يف  التجارية  للمحالت 

وقد طرح زميل مقرتًحا لتقليل خماطر »الدوار« الذي ميثل �سرياناً حيوياً 

ملن يريد الو�سول للجامعة وي�سهد كثافة يف املركبات وامل�ساة.. 

خال�سته: و�سع مطبات قبل مدخل كل دوار ولي�س داخل الدوار، ويقول 

الزميل: »واأنت بالدوار يدك على قلبك من اأي متهور يدخل الدوار ب�سرعة 

وبدون تاأٍن دون اأدنى مراعاة لأولوية وحق املرور ملن داخل الدوار«!

ولفت النتباه اإىل �سرورة الإفادة من حتارب املوؤ�س�سات املماثلة مثل 

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث يتوفر لديهم م�ستوى عاٍل 

من الحرتافية يف تنظيم ال�سري واحلفاظ على اأمن املوظفني وال�ساكنني..

وقد اأملح زميل اآخر اإىل بع�س املظاهر غري احل�سارية ي�سهدها دائري 

اجلامعة وبحاجة ل�سبط من اإدارة الأمن، ومنها:

قطع اإ�سارات، تفحيط يف الدوارات، عك�س ال�سري، �سرعة عالية، عدم 

الدوران بالكامل عند الدوار للرجوع من نف�س ال�سارع والدوران مبا�سرة 

اأمام ال�سيارات القادمة يف الدوار..

وزميل اآخر يلفت النظر لواقع املطبات.. بقوله: لالأ�سف تو�سع مطبات 

ب�سكل غري منا�سب اأحدها اأمام مدخل ال�سكن اجلديد، ت�سبب يف اأكرث من 

حادث، اأحدها كنت �ساهداً على احلادث، ت�سبب بتلفيات كبرية ل�ساحب 

ال�سيارة، لحًقا حملها على �سطحة.

ال�سكن اجلديد مع و�سع  امل�ساة حول  اأر�سفة  »زيادة م�ساحة  ويقرتح 

حوادث  اأو  تلفيات  ت�سبب  ول  ال�سرعة  متنع  هند�سية  بطريقة  مطبات 

لل�سائقني«.

اأخطاء مرورية تتطلب وقفة اجلميع.. من ال�سائقني .. ومعاجلة عاجلة 

من الإدارات املعنية باجلامعة. 

حفظكم اهلل من كل مكروه.

makinzyadel@ksu.edu.sa

مباراة الهالل.. ومالحظات مرورية

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

جامعة الجوف تطلق مبادرة »تمكين المرأة«
البنات  كليات  بهو جممع  يف  امل��راأة«  »متكني  مبادرة  فعاليات  انطلقت 

اأربعة  مدار  على  الندوة  وتناولت  القريات،  اجلوف يف حمافظة  بجامعة 

اأيام ومب�ساركة متخ�س�سات من داخل اجلامعة وخارجها جملة من املحاور 

الرئي�سية املتعلقة بواقع املراأة وما ميكن لها اأن حتققه يف ظل برنامج التحول 

الوطني 2020 وروؤية اململكة 2030. واأبرزت املبادرات اأهمية متكني املراأة 

يف قانون الأحوال ال�سخ�سية، ومتكينها ريادياً وقيادياً، بالإ�سافة اإىل حمور 

متكني املراأة �سحياً، ويف تنمية املجتمع، وقيادة الأ�سرة الناجحة.

ملتقى بجامعة شقراء لتطوير كليات التربية
الأول  العلمي  الرتبوي  امللتقى  �سقراء  الرتبوية يف جامعة  الكليات  تعقد 

بعنوان »تطوير منظومة كليات الرتبية يف �سوء روؤية اململكة العربية ال�سعودية 

2030«، خالل الفرتة 16 – 17 جمادى الآخرة اجلاري، مب�ساركة وح�سور 
للملتقى وعميد  العليا  اللجنة  اأمني  واأ�سار  الرتبوية.  النخب  عدد كبري من 

كلية الرتبية الدكتور طالل ال�سريف اأن هذا امللتقى الرتبوي ياأتي يف الوقت 

املنا�سب لالرتقاء مب�ستوى اأداء وخمرجات كليات الرتبية باعتبارها املنظومة 

الأهم يف تطوير التعليم وحتقيق طموحات القيادة العليا ومتطلبات التنمية. 

الرتبية  كليات  واقع  هما  اأ�سا�سيني،  حمورين  �سيتناول  امللتقى  اأن  واأو�سح 

والآخر م�ستقبل كليات الرتبية، حيث �سيتم تناول عدة اأبعاد يف هذه املحاور.
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ك�صف مبارك الع�صيمي، املتحدث 

الر�صمي لوزارة التعليم، عن �صدور 

ق����رارات ب��اإي��ق��اف ال��ق��ب��ول يف 28 

اأك��ادمي��يًّ��ا؛ ُر���ص��د عليها  ب��رن��اجًم��ا 

مالحظات، تخلُّ بالعملية التعليمية 

وجودة الأداء فيها.

اإي��ق��اف  اأن  »الع�صيمي«  واأب����ان 

ب��رن��اجًم��ا  ع�صرين  �صمل  ال��ق��ب��ول 

اإن�صانية،  ب��رام��ج  واأرب��ع��ة  �صحيًّا، 

متابعة  م��ع  علمية،  ب��رام��ج  واأرب��ع��ة 

لت�صحيح  التح�صني  خطط  ال��وزارة 

اأو�صاعها، اأو اإغالقها نهائيًّا يف حال 

ن اأدائها؛ م�صرًيا اإىل اأنه  عدم حت�صُّ

�صيتم الإ�صارة اإىل هذه الربامج يف 

موقع الوزارة الإلكرتوين.

ت�صديد  الر�صمي  املتحدث  واأك��د 

الوزارة  ا�صتمرار  على  التعليم  وزير 

الدعم  وت��ق��دمي  الأداء،  متابعة  يف 

العايل  الأه��ل��ي  التعليم  ملوؤ�ص�صات 

احتياجات  �صد  يف  بدورها  للقيام 

لتحقيق  وذل�����ك  ال���ع���م���ل؛  ����ص���وق 

م�����ص��ت��ه��دف��ات ب���رن���ام���ج ال��ت��ح��ول 

 ،2030 ال�صعودية  وروؤي���ة  الوطني 

والتوجيه كذلك ب�صرورة ا�صتمرارية 

امل��ت��اب��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ات 

ذات  واجلهات  والأهلية  احلكومية 

التعليم،  ت��ق��ومي  كهيئة  ال��ع��الق��ة، 

و���ص��ولً اإىل ال��ه��دف امل�����ص��رتك يف 

املوؤ�ص�صات  تلك  الرتقاء مبخرجات 

الأكادميية.

وكان وزير التعليم، الدكتور اأحمد 

التقرير  على  اط��ل��ع  ق��د  العي�صى، 

وتقييم  متابعة  مل�����ص��روع  اخل��ت��ام��ي 

الأهلية،  والكليات  اجلامعات  اأداء 

الأكادميية  براجمها  عدد  بلغ  التي 

مناطق  على  موزعة  برناجًما   222
ال�����ص��ع��ودي��ة ك��اف��ة، ومت���ت زي��ارت��ه��ا 

وتقييم اأدائها، و�صملت تلك الربامج 

برناجًما  برناجًما �صحيًّا، و62   86
علميًّا، و74 برناجًما اإن�صانيًّا.

وكالة  على  العام  امل�صرف  وتلقى 

اآل  �صعد  الدكتور  الأه��ل��ي  التعليم 

فهيد، وامل�صرف العام على امل�صروع، 

للتعليم  العامة  الإدارة  يف  وزم��الوؤه 

الأه���ل���ي ال���ع���ايل، وامل�����ص��ت�����ص��ارون 

امل�صاند  الإداري  والطاقم  واخلرباء 

كافة، الذين �صاركوا يف اأعمال هذا 

امل�صروع، �صكر وتقدير وزير التعليم، 

وتوجيهه ب�صرورة ا�صتمرارية املتابعة 

احلكومية  اجلامعات  مع  بالتعاون 

العالقة،  ذات  واجل��ه��ات  والأه��ل��ي��ة 

كهيئة تقومي التعليم، و�صولً للهدف 

امل�صرتك يف الرتقاء مبخرجات تلك 

املوؤ�ص�صات الأكادميية.

اخ��ت��ت��م امل��ل��ت��ق��ى الق��ت�����ص��ادي 

ن���ورة  الأم������رية  ج��ام��ع��ة  يف  الأول 

»ق�صايا  بعنوان  عبدالرحمن  بنت 

تنموي«  وطني  لتحول  اقت�صادية 

اأع��م��ال��ه ب��ال��دع��وة لفتح امل��ج��ال يف 

القطاعات غري النفطية ل�صتقطاب 

وت�صجيع  الأج���ان���ب،  امل�صتثمرين 

ال���ص��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ص��ر يف 

القطاعات التي لها قدرة ت�صديرية 

ع��ال��ي��ة م��ث��ل ق���ط���اع ال�����ص��ن��اع��ات 

للتجارة  مناطق  واإن�صاء  التحويلية، 

كبرية،  مزايا  من  متتلكه  ملا  احل��رة 

كما اأو�صى امللتقى مب�صاركة العن�صر 

الن�صائي يف مناق�صة النظم واللوائح 

اخلا�صة  والتنفيذية  التنظيمية 

باملراأة قبل اعتمادها.

وخرجت الأوراق العلمية بالعديد 

م�صادر  تنويع  منها؛  التو�صيات  من 

الدخل، وتطوير القطاعات الإنتاجية 

التقنية  الأ���ص��ال��ي��ب  ب��ا���ص��ت��خ��دام 

الإنتاجية يف  الكفاءة  احلديثة لرفع 

كما جاء  النفطية،  امل�صروعات غري 

�صمن التو�صيات تاأهيل كوادر تالئم 

البطالة  معدلت  لتخفي�ض  التطّور 

وعدم الكتفاء بتوفري فر�ض العمل، 

لتنظيم  و�صوابط  �صيا�صات  وو�صع 

اأهمية  على  التاأكيد  مع  ال�صتقدام، 

ال�صتفادة من موقع اململكة العربية 

ال�����ص��ع��ودي��ة ك��راب��ط ب��ني ال��ق��ارات، 

ال��ق��درات املتاحة  وال���ص��ت��ف��ادة م��ن 

اأينما وجدت.

والأع��م��ال  الإدارة  كلية  عميدة 

اأو�صحت  ال�صدي�ض  تغريد  الدكتورة 

دعم  يف  الكلية  خطط  كلمتها  يف 

مب�صوؤولياتها  للقيام  اجلامعة  دور 

جتاه احلراك القت�صادي يف اململكة 

وفق خطط التحول الوطني، واأعلنت 

وك��ان��ت  ال��ع��م��ل،  جل�صات  ان��ط��الق 

»ق�صايا  ب��ع��ن��وان  الأوىل  اجلل�صة 

ال���ص��ت��ث��م��ار وال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي يف 

القت�صاد  اأ�صتاذ  برئا�صة  اململكة« 

الكلية  امل�صارك بق�صم القت�صاد يف 

العمل  وجل�صة  عادل،  الدكتورة عال 

ال�صعودي  »القت�صاد  بعنوان  الثانية 

 »2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي������ة  ظ���ل  يف 

برئا�صة وكيلة كلية الإدارة والعمال 

للدرا�صات العليا و البحث العلمي يف 

ر�صا  الدكتورة  نورة  الأم��رية  جامعة 

الغفي�ض.

عنوان  الثالثة  اجلل�صة  وحملت 

اأب���ح���اث ط��ال��ب��ات ق�صم  »ع���رو����ض 

الوطني  ال��ت��ح��ول  ح��ول  الق��ت�����ص��اد 

ب��رئ��ا���ص��ة ع�����ص��و هيئة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة« 

ندى  ال��دك��ت��ورة  بالكلية  ال��ت��دري�����ض 

الطالبات  ق��دم��ت  حيث  رم�����ص��ان، 

رغد احلميد، وغادة احلمايل، وملياء 

ب��ل، ع��رو���ص��اً ح��ول الع��ت��م��اد على 

ال�صادرات النفطية واأثره على النمو 

 -  1970 ال�صعودية  القت�صادي يف 

2015م والتنبوؤ به وفق روؤية 2030.
العنود  ال��ط��ال��ب��ات  ق��دم��ت  ك��م��ا 

ده��م�����ض، ن����ورة امل���ط���ريف، ال��ع��ن��ود 

ال��ع��ب��اد، و���ص��ه��د ال��ن��ا���ص��ر، ومل��ي��اء 

م�صاهمة  ح��ول  ع��رو���ص��ا  امل��ق��رن، 

املحلي  الناجت  يف  ال�صعودية  امل��راأة 

2015م   -  1999 لفرتة  الإجمايل 

كما   ،2030 روؤية  وفق  بها  والتنبوؤ 

املطريي،  ب�صاير  الطالبات  قدمت 

واأجم�������اد ب���ن ع��ي�����ص��ى، وال��ع��ن��ود 

فعالية  دغ��ريي،  واأم��ل  ال�صرافاء، 

ت��وط��ني ال��وظ��ائ��ف »ال�����ص��ع��ودة« يف 

ت��زام��ن��ت  وق���د  روؤية2030،  ظ��ل 

ه���ذه اجل��ل�����ص��ات م��ع ور���ص��ة عمل 

العام  القطاع  يف  »احلوكمة  بعنوان 

وال�صركات« حتدثت فيها املحا�صرة 

الإدارة  بكلية  الق��ت�����ص��اد  بق�صم 

بالعبيد،  تهاين  الأ�صتاذة  باجلامعة 

والأ�صتاذة طواري العنزي.

جل�صة  انطلقت  التايل  اليوم  ويف 

»ق�����ص��اي��ا  ب��ع��ن��وان  الأوىل  ال��ع��م��ل 

ال�صغرية  وال�صناعات  ال�����ص��ادرات 

يف  املحا�صر  برئا�صة  املتو�صطة« 

ق�صم اإدارة الأعمال بالكلية الدكتورة 

منى جعفر، ثم انطلقت جل�صة العمل 

يف  »التحولت  عنوان  حتت  الثانية 

وانعكا�صاتها  العاملي  الطاقة  �صوق 

برئا�صة  ال�صعودي«  القت�صاد  على 

يف  واملالية  الإداري��ة  ال�صوؤون  وكيلة 

اجلامعة  يف  املكتبات  �صوؤون  عمادة 

ال��ه��دل��ق، وحملت  ال��دك��ت��ورة ه��دى 

جل�صة العمل الثالثة عنوان »عرو�ض 

اأبحاث طالبات ق�صم القت�صاد حول 

برئا�صة  للمملكة«  الوطني  التحول 

كلية  يف  امل�صاعد  القت�صاد  اأ�صتاذ 

الأم��رية  جامعة  والأع��م��ال  الإدارة 

نورة الدكتورة جناة بابكر.
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حتت�ضنه جامعة الأعمال بجدة 20 فرباير اجلاري

بعد �ضدور تقرير متابعة وتقييم اأداء اجلامعات الأهلية

ا�ضت�ضافته جامعة الأمرية نورة على مدى يومني

150 جامعة وشركة تعليمية تشارك بمؤتمر الخليج للتعليم

ا »التعليم« توقف القبول في 28 برنامجا أكاديمّيً

ملتقى اقتصادي يوصي بإنشاء مناطق للتجارة الحرة

ت�����ص��ت�����ص��ي��ف ج��ام��ع��ة الأع���م���ال 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا مب��ح��اف��ظ��ة ج��دة، 

فرباير   21  -  20« الفرتة  خ��الل 

ومعر�ض  موؤمتر  فعاليات  2018م« 
ال�صابعة  دورته  يف  للتعليم  اخلليج 

دول���ة   30 م���ن  اأك�����ر  مب�����ص��ارك��ة 

تعليمية  و���ص��رك��ة  ج��ام��ع��ة  و150 

روؤية  وتت�صدر  وخليجية،  �صعودية 

التعليم  جم��ال  يف   2030 اململكة 

تنظمه  ال�����ذي  امل���وؤمت���ر  اأع���م���ال 

بجدة  ال�صناعية  التجارية  الغرفة 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع احت���اد غ���رف دول 

اخلليجي. التعاون  جمل�ض 

الأعمال  جامعة  رئي�ض  واأو���ص��ح 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

ي�صارك  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  اأن  دح��الن، 

فيه اأكر من 30 دولة و150 جامعة 

اخل��ربات  يعر�ض  تعليمية  و�صركة 

الأك��ادمي��ي��ة  وال��ف��ر���ض  والنجاحات 

التعليمية،  واملوؤ�ص�صات  للجامعات 

ويتوقع اأن ي�صهم يف تبادل اخلربات 

وم���واك���ب���ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وب��ح��ث 

العملية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

والرتبوية يف دول جمل�ض  التعليمية 

ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، اإ���ص��اف��ة اإىل 

اخلروج بتو�صيات لزمة للدفع بهذا 

ب��دوره  والنهو�ض  احل��ي��وي  القطاع 

الرئي�صي يف التنمية.

ال�صابعة  ال���دورة  تنظيم  وي��اأت��ي 

للموؤمتر بعد اأن اأ�صبح عرب ال�صنوات 

امل��ا���ص��ي��ة اأح����د اأه����م ال��ف��ع��ال��ي��ات 

عن  ف�صاًل  املنطقة،  يف  التعليمية 

ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال����ذي ح��ق��ق��ه يف 

دورته ال�صابقة التي عقدت بجامعة 

مبحافظة  والتكنولوجيا  الأع��م��ال 

التعليم  وزي��ر  معايل  برعاية  ج��دة 

وبح�صور  العي�صى  اأحمد  الدكتور 

التعاون  ملجل�ض  العام  الأمني  معايل 

ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور 

ال��زي��اين،  را���ص��د  ب��ن  عبداللطيف 

وعدد كبري من اجلامعات واخلرباء 

وامل�صوؤولني واملهتمني بقطاع التعليم 

ومب�صاركة  اخلا�ض  القطاع  وممثلي 

�صعودية  ج��ام��ع��ة   120 م��ن  اأك���ر 

من  ال���زوار  اإىل  اإ�صافة  وخليجية، 

واملهتمني  الأم���ور  واأول��ي��اء  الطالب 

جت��اوز  وال��ذي��ن  التعليمي  بال�صاأن 

عددهم  25 األف زائر.

واملعر�ض  املوؤمتر  اأجندة  تت�صمن 

الذي ت�صارك فيه عدد من وزارات 

التعليم اخلليجية واحتاد اجلامعات 

العربية وجامعة الأعمال والتكنلوجيا 

بجدة كم�صت�صيف، مناق�صة ال�صراكة 

بني قطاع التعليم وقطاع العمل وروؤى 

امل�صتقبلية  التعليمية  اخلليج  دول 

على راأ�صها روؤية اململكة، بالإ�صافة 

اإىل تنظيم ور�ض عمل تتناول ق�صايا 

�صوق العمل والتعليم العاملي وكيفية 

ي�صاحب  كما  وتطويره،  به  الرتقاء 

اأكر  فيه  ت�صارك  معر�ض  امل��وؤمت��ر 

من 30 دولة و150 جامعة و�صركة 

تعليمية، تعر�ض من خالله اخلربات 

الأك��ادمي��ي��ة  وال��ف��ر���ض  والنجاحات 

للجامعات واملوؤ�ص�صات التعليمية.

العوهلي اأكد اعتماد جميع برامج املاج�ضتري من وزارة التعليم ال�ضعودية

وفد من وزارة التعليم يبحث تعزيز التعاون 
مع جامعة الخليج

لبحث  العربي  اخلليج  جامعة  ال�صعودية،  التعليم  وزارة  من  وفد  زار 

الأكادميية  الربامج  م�صتجدات  على  والتعرف  امل�صرتك،  التعاون  �صبل 

التابعة لكليتي الدرا�صات العليا والطب، اإ�صافة ملناق�صة �صبل ال�صتفادة 

دعمها  ومدى  للجامعة،  التابعة  والطبية  البحثية  املراكز  اإمكانات  من 

لالحتياجات الوطنية يف اململكة العربية ال�صعودية وروؤية اململكة 2030.

وقام الوفد املكون من مدير عام معادلة ال�صهادات يف وزارة التعليم 

باململكة العربية ال�صعودية الدكتور ه�صام التويجري، ورئي�ض وحدة �صوؤون 

ونائب  الر�صيدي،  ن�صمي  الدكتور  ب��ال��وزارة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

امللحق الثقايف يف �صفارة اململكة العربية ال�صعودية لدى مملكة البحرين 

عبداملح�صن �صبانة، بجولة ميدانية اطلعوا خاللها على كليتي الدرا�صات 

العليا والطب وما يتبعهما من برامج وخمتربات.

كما زار الوفد كل من املركز الطبي اجلامعي ملدينة امللك عبداهلل بن 

للطب اجلزيئي  الإبراهيم  الأمرية اجلوهرة  ومركز  الطبية،  عبدالعزيز 

وعلوم املورثات، التابعني للجامعة.

بن  خالد  ال��دك��ت��ور  العربي  اخلليج  جامعة  رئي�ض  ق��ال  ذل��ك،  اإىل 

الدورية  الجتماعات  �صياق  يف  تاأتي  الزيارة  اإن  العوهلي  عبدالرحمن 

ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  التعليم  وزارة  بني  التي جترى  الت�صاورية 

واجلامعة، حيث هدفت الزيارة اإىل الطالع على الربامج اجلديدة التي 

متنح درجة الدكتوراه.

اخلليج  جامعة  متنحها  التي  املاج�صتري  برامج  جميع  اأن  اإىل  لفتاً 

الوزارة  اعتمدت  كما  ال�صعودية،  التعليم  وزارة  قبل  معتمدة من  العربي 

الآخر  البع�ض  مراجعة  على  العمل  وجاري  الدكتوراه  برامج  من  بع�صاً 

بحثية  العربي جامعة  وتعترب جامعة اخلليج  اعتمادها.  �صياق  منها يف 

وال��درا���ص��ات  والأب��ح��اث  وال��ف��ري��دة،  املبتكرة  ال��ربام��ج  يف  متخ�ص�صة 

ال�صرتاتيجية ملجتمع اخلليج  تت�صدى لالحتياجات  التي  ال�صرتاتيجية 

العربي، ومتنح اجلامعة درجة الدكتوراه يف جمال اإدارة البتكار والتقنية، 

التقنية احليوية، الطب اجلزيئي، تربية املوهوبني، علوم البيئة واملوارد 

الطبيعية. يف جانب مت�صل، تربط جامعة اخلليج العربي باململكة العربية 

العربية  اململكة  داأبت  تاريخها، حيث  مر  على  وطيدة  ال�صعودية عالقة 

العربي  اخلليج  جلامعة  وامل��ايل  املعنوي  الدعم  تقدمي  على  ال�صعودية 

موؤ�ص�صة  »برنامج  اتفاقية  الدعم  اأوجه  اأبرز  ومن  املراحل،  يف خمتلف 

بجامعة  اخلا�صة  للرتبية  اخلريية  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلطان 

اخلليج العربي« التي اهتمت بدعم برامج اجلامعة املخ�ص�صة لفئة ذوي 

وتاأهيل  املجال،  العلمية يف هذا  الأبحاث  وتعزيز  الحتياجات اخلا�صة 

الكوادر الأكادميية والرتبوية املتخ�ص�صة بهذه الفئة.

يف  متخ�ص�ض  مركز  ببناء  الإبراهيم  اجلوهرة  الأم��رية  تربعت  كما 

خادم  له  املغفور  مكرمة  جانب  اإىل  امل��ورث��ات،  وعلوم  اجلزيئي  الطب 

اآل �صعود مببلغ مليار  احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

ريال �صعودي لبناء مدينة طبية تتبع جامعة اخلليج العربي.

وقد انتهت اجلامعة موؤخراً من اإعداد تقرير حالة البيئة الأول للمملكة 

يف  ال�صعودية  الكوادر  بتدريب  اجلامعة  قامت  كما  ال�صعودية،  العربية 

جمال املوؤ�صرات البيئية، و�صاهمت يف مراجعة ا�صرتاتيجية املياه الوطنية 

للمملكة العربية ال�صعودية، وكذلك نظام املياه ال�صامل للمملكة العربية 

ال�صعودية.



�أ�ساليب  �أح���د  �ل��ت��ع��زي��ز  يعترب 

�إثابة  يف  ويتمثل  �ل�سلوك،  تعديل 

�سلوكه  على  ومكافاأته  �ل�سخ�ص 

�بت�سامة  �أو  طيبة  بكلمة  �ل�سوي، 

�أم��ام  عليه  �لثناء  �أو  �ملقابلة  عند 

�أو  �أو منحه هدية منا�سبة،  زمالئه 

�لدعاء له بالتوفيق و�لفالح، �أو �أي 

�أ�سلوب �آخر يعزز �سلوكاً معيناً عنده 

نف�ص  تكر�ر  �إىل  ويدفعه  ويدعمه 

�ل�سلوك �إذ� تكرر �ملوقف.

�أنو�عه

م��ادي��ة  �إىل  �مل���ع���زز�ت  تنق�سم 

ولكن  و�جتماعية،  ورمزية  ومعنوية 

من  تزيد  �لتي  �لعو�مل  �أه��م  �أح��د 

فعالية �لتعزيز هو تقدميه مبا�سرة 

يف  فالتاأخري  �ل�سلوك،  حدوث  بعد 

تقدمي �ملعزز قد يفقده قيمته ويقلل 

من �أثره وفاعليته، وعندما ال يكون 

مبا�سرة  �ملعزز  تقدمي  �ملمكن  من 

�مل�ستهدف  �ل�سلوك  ح���دوث  بعد 

باإعطاء �لفرد معزز�ت  فاإنه ين�سح 

�أو  �ل��رم��زي��ة  ك��امل��ع��زز�ت  و�سيطية 

ب��اأن  للفرد  �الإي��ح��اء  بهدف  �لثناء 

�لتعزيز قادم.

ثباته

ثابتاً  �ل��ت��ع��زي��ز  ي��ك��ون  �أن  ي��ج��ب 

وفق  منتظم  نحو  وعلى  ومتدرجاً 

قبل  حتديدها  يتم  معينة  ق��و�ن��ن 

�أو  �ل��ع��الج  ب��رن��ام��ج  بتنفيذ  �ل��ب��دء 

عن  نبتعد  و�أن  �ل�سلوكي،  �لتعديل 

�ملهم تعزيز  �أن من  �لع�سو�ئية، كما 

�ل�سلوك بتو��سل يف مرحلة �كت�ساب 

ذل���ك يف مرحلة  وب��ع��د  �ل�����س��ل��وك، 

�ل�سلوك  ��ستمر�رية  على  �ملحافظة 

فاإننا ننتقل �إىل �لتعزيز �ملتقطع.

كميته

ي��ج��ب حت��دي��د ك��م��ي��ة �ل��ت��ع��زي��ز 

يعتمد  وذل��ك  للفرد  �ستعطى  �لتي 

كمية  كانت  فكلما  �ملعزز،  نوع  على 

�لتعزيز  فعالية  كانت  �أكرب  �لتعزيز 

�أكرث، �إال �أن �إعطاء كمية كبرية جد�ً 

من �ملعزز يف فرتة زمنية ق�سرية قد 

يوؤدي �إىل �الإ�سباع، و�الإ�سباع يوؤدي 

لهذ�  لقيمته،  �مل��ع��زز  ف��ق��د�ن  �إىل 

معزز�ت  و��ستخد�م  �لتو�زن  يجب 

خمتلفة ال معزز و�حد.

�لتنويع

خمتلفة  �أن�����و�ع  ����س��ت��خ��د�م  �إن 

من  فعالية  �أك��رث  نف�سه  �ملعزز  من 

ويجب  منه،  و�ح��د  ن��وع  ��ستخد�م 

�إىل  �ملعزز�ت  ��ستخد�م  يعتمد  �أن 

حتليل �لظروف �لبيئية �لتي يعي�ص 

�ح��ت��م��االت  ودر�����س���ة  �ل��ف��رد  فيها 

�لتعزيز �ملتوفرة يف تلك �لبيئة، الأن 

�ملعزز�ت  ي�ساعد على حتديد  ذلك 

�مل��ن��ا���س��ب��ة و�مل��الئ��م��ة، وي��زي��د من 

�ملكت�سب  �ل�سلوك  تعميم  �حتمال 

مع  ��ستمر�ريته،  على  و�ملحافظة 

�لرتكيز على �أن �ملعزز عندما يكون 

جديد�ً وغريباً فاإنه يك�سبه خا�سية، 

لذ� ين�سح مبحاولة ��ستخد�م �أ�سياء 

غري ماألوفة قدر �الإمكان.

�لنف�سية على حالة ر�سا  توؤثر �ال�سطر�بات 

وتقلل  نف�سه،  وت�ساحله مع  ذ�ته  �ل�سخ�ص عن 

�أحياناً،  بالدونية  لل�سعور  وتدفعه  بنف�سه  ثقته 

�ل��ذي  �ل���ذ�ت،  وه��و م��ا ميكن جت���اوزه بتقدير 

يُعّرف باأنه حالة من �لتقبل �لنف�سي للمقومات 

و�لقيم و�الأفكار �لتي منتلكها.

�لذ�ت  عن  �لر�سا  �أن  يوؤكدون  �ملتخ�س�سون 

ودرجة  �لنف�ص  �سوية  عن  تعرب  مز�جية  »حالة 

�م��ت��الئ��ه��ا«، وه��ن��اك ج��ان��ب ف��ك��ري م��ن تلك 

�حلالة يتمثل بالقناعة و�لثقة بالنف�ص، و�لقدرة 

و�الجتماعية  �لنف�سية  �ل�سغوط  حتمل  على 

و�القت�سادية �لتي مير بها �ل�سخ�ص، و�لعو�مل 

�لتي توؤ�سلها هي �لبنية �لنف�سية لل�سخ�ص.

ويذهب �إىل �أن �حل�سا�سية �لعادية و�لرتبوية 

للذ�ت  �الإيجابية  و�لنظرة  �لقناعة  �إىل  ت��وؤدي 

�الإن�سان،  حياة  �سني  خالل  و�ملكت�سبة  �ملوروثة 

نف�سه  عن  بر�سا  ي�سعر  �ل�سخ�ص  جتعل  و�أنها 

و�لذين  �حل�سا�سية،  مفرطي  �الأف��ر�د  من  �أكرث 

�أن  ويعتقد  �لنف�سية،  �ل�سغوط  الأق��ل  يكرتثون 

�جلانب �لفكري من �لر�سا عن �لذ�ت مرتبط 

باملعتقد �لديني، �لذي ي�سعر �الإن�سان باالرتياح 

�لنف�سي.

�لنف�سية  �ال�سطر�بات  �أن  �لتكريتي  ويو�سح 

مثل �لقلق �لنف�سي و�الكتئاب تخف�ص من حالة 

�لر�سا عن �لذ�ت وتقلل �لثقة بالنف�ص، وي�سبح 

ت�سبح  بحيث  بالدونية،  �سعور  �ل�سخ�ص  لدى 

نظرته ل�سخ�سه متدنية جد�، كما ي�سبح بحاجة 

�إىل �ملعاجلة.

ويبّن �أن تقدير �لذ�ت يوؤثر يف �أ�سلوب حياة 

وطريقة تفكري �الإن�سان يف عمله ويف م�ساعره 

و�إجن��از  ي��وؤث��ر يف جناحه  كما  �الآخ��ري��ن،  نحو 

�أهد�فه يف �حلياة، فمع �حرت�م وتقدير �لذ�ت 

جتاهل  �سريطة  و�الإنتاجية،  �لفاعلية  ت��زد�د 

بتحٍد  �مل�ستقبل  نحو  و�لتطلع  �ملا�سي،  �أخطاء 

وتفاوؤل.

فالح  �إدري�����ص  د.  �الجتماع  علم  �أ�ستاذ  �أم��ا 

يتمثل يف  �لذ�ت  تقدير  معنى  �أن  �لعز�م فريى 

�لتي  و�مل�ساعر  و�الأفكار  �لقيم  من  »جمموعة 

منلكها حول �أنف�سنا«، ويعرب عن مقد�ر روؤيتتنا 

الأنف�سنا، ويذهب �إىل �أنه توجد عالقة مبا�سرة 

�الجتماعي،  و�لنجاح  لنف�سه  �لفرد  تقدير  بن 

�لقبول  �إىل قدر من  �ل�سخ�ص يحتاج  �أن  مبيناً 

م�ساعر  لديه  لتتكون  �الجتماعي  و�الح���رت�م 

�إيجابية حول نف�سه.

وي��ت��ح��دد ت���اأث���ري �ل��ع��الق��ات �الج��ت��م��اع��ي��ة 

�ل�سخ�ص  �لعز�م، مبقدرة  د.  وفق  �ل�سخ�سية، 

�الآخ��ري��ن،  وتقبل  و�الح����رت�م  �لت�سامح  على 

وي�سري  لالإجناز،  �لد�فعية  على  يوؤثر  وبالتايل 

�لذ�ت  تقدير  ينق�سهم  �لذين  �الأ�سخا�ص  �أن 

ومتغري�تها  �حل��ي��اة  ظ��روف  �إىل  ي�ستجيبون 

جتاه  بالنق�ص  �ل�سعور  طريقتن:  ب��اإح��دى 

بالثاأر  و�لرغبة  بالغ�سب  �ل�سعور  �أو  �أنف�سهم 

من �لعامل.

على  بال�سيطرة  �الأ�سخا�ص  �أولئك  وين�سح 

خ�سو�ًسا  ح��ي��ات��ه��م،  يف  و�ل��ت��ح��ك��م  �أن��ف�����س��ه��م 

�أن  لر�أيه  و�الأحد�ث،  �لق�سايا  م�ساعرهم جتاه 

بن  �ملتباينة  �ملتنوعة،  باملو�قف  مليئة  �حلياة 

�ل�سعادة و�لتعا�سة و�حلب و�لنجاح.

»كل فتاة بأبيها معجبة« من القائل 
وما المناسبة؟

وذلك  �ل�سعدى«،  علقمة  بنت  »�لَعجفاء  �ملثل  هذ�  قال  من  �أول 

فيها،  يتحدثن  برو�سة  فاتَّعدن  خرجن  قومها  من  ن�سوة  وثالث  �أنها 

فو�فن بها لياًل مقمر�ً ورو�سة مع�سبة خ�سبة، فلما جل�سن قلن :  ما 

�حلديث؛  �أف�سن يف  ثم  رو�سة،  �لرو�سة  كهذه  وال  ليلة  كالليلة  ر�أينا 

�لَولُود.  �ل��َوُدود  �خَل��ُرود  �إحد�هن :   قالت  �أف�سل ؟   �لن�ساء  �أي  فقلن :  

َقالت �الأخرى :  خريهن ذ�ت �لغناء وطيب �لثناء، و�سدة �حلياء. َقالت 

�لر�بعة :   َقالت  �ملنوع.  �لنَُّفوع، غري  �جَلُموع  ُموع  �ل�سَّ �لثالثة :  خريهن 

خريهن �جلامعة الأهلها، �لو�دعة �لر�فعة، ال �لو��سعة.

�حَلِظىُّ  خريهم  �إحد�هن :   قالت  �أف�سل ؟   �لرجال  ف��اأي  قلن :   ثم 

�لعميم،  �حل�سب  ذو  �لكرمي،  �ل�سيد  خريهم  �لثانية :   قالت   . يُّ �لّر�سِ

يُِغرُي  ال  �لذي  �لويف  �ل�سخيُّ  خريهم  �لثالثة :   قالت  �لقدمي.  و�ملجد 

؛  لنَْعتَُكنَّ �أبي  �إن يف  لَعمري  �لر�بعة :   َقالت  �ل�سرة.  يتخذ  �حلرة، وال 

ويحمده  �ل�سباق،  عند  و�لفلج  �لتالق،  عند  و�ل�سدق  �الأخ��الق،  كرم 

�أهل �لرفاق. قالت �لَعْجَفاء عند ذلك :  »كلُّ فتاة باأبيها ُمْعَجبة«.

ويف بع�ص �لرو�يات �أن �إحد�هن قالت :  �إن �أبي يكرم �جلار، ويعظم 

فقالت  �لكبار.  �الأم��ور  ويحل  �حل��و�ر،  بعد  �لِع�َسار،  وينحر  �لنار، 

منه  يُْحَمُد  �لنفر،  �لَوَزر، عزيز  منيع  �أبي عظيم �خلطر،  �إن  �لثانية :  

َدر. وقالت �لثالثة :  �إن �أبي �سدوق �لل�سان، كثري �الأعو�ن،  �لِوْرُد و�ل�سَّ

�لنِّز�ل،  كرمي  �أبي  �إن  �لر�بعة :   فقالت  �لطعان.  عند  نَان  �ل�سِّ يروي 

منيف �ملقال، كثري �لنََّو�ل، قليل �ل�سوؤ�ل، كرمي �لَفَعال.

قلنا،  ��سمعي ما  لها :   �إىل كاهنة معهن يف �حلي فقلن  تنافْرن  ثم 

كل  لهن :   فقالت  قولَهن،  عليها  َع��ْدَن 
َ
�أ ثم  و�ع��ديل،  بيننا،  و�حكمي 

حا�سدة،  ل�سو�حباتها  جاهدة،  �الإح�سان  على  م��اردة،  منكن  و�حدة 

على  �ل�سابرة  بعلها،  على  �ملبقية  �لن�ساء  خرُي  قويل :   ��ْسَمعَن  ولكن 

توؤثر حظ زوجها  �أهلها مطلقة، فهي  �إىل  �أن ترجع  �ل�سر�ء، خمافة 

�جَل��و�د  �لرجال  وخ��ري  �لكاملة،  �لكرمية  فتلك  نف�سها،  حظ  على 

�لَبَطل، �لقليل �لف�سل، �إذ� �ساأله �لرجل �ألفاه قليل �لعلل، كثري �لنََّفل، 

ثم َقالت :  كل و�حدة منكن باأبيها ُمْعَجبة . 

سيـــن 
وجيم

أهمية التعزيز في تعديل السلوك

فكر خارج 
الصندوق

تصالح مع ذاتك لزيادة فاعليتك وإنتاجك

»من ينتظرون قد يحظون باأ�سياء طيبة، 

لكنهم لن ياأخذو� �إال ما تركه �أولئك �لذين 

يقتن�سون �لفر�ص«.

اإبراهام لينكولن »1809 - 1865م«

كان الرئي�س ال�شاد�س ع�شر للواليات 

املتحدة االأمريكية يف الفرتة »1861 - 

1865م« ورغم ق�شر فرتته الرئا�شية اإال اأنه 
ا�شتطاع قيادة الواليات املتحدة االأمريكية 

بنجاح واإعادة الواليات التي انف�شلت عن 

االحتاد بقوة ال�شالح، والق�شاء على احلرب 

االأهلية االأمريكية.

صورة نقدية

أجمل تعليق

زخات �ملطر، قطر�ت، لكنها مليئة باخلري 

و�لربكة، متنحك ر�حة نف�سية، هكذ� بع�ص �الأمور 

تاأتي يف حياتنا وتبدو �سغرية، ولكنها يف �لو�قع 

مليئة باخلري�ت و�لربكات.

ب�شرى اأبو املكرم

معهد اللغويات
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ك�صفت درا�صة اقت�صادية �صدرت 

اأعدها  الريا�ض،  غرفة  عن  حديثاً 

بالغرفة  والبحوث  املعلومات  قطاع 

العقاري  حول واقع من�صاآت القطاع 

اأن  الريا�ض،  ال�صعودية  بالعا�صمة 

1433هـ  الت�صييد لعام  عدد رخ�ض 

ملختلف اال�صتخدامات بالريا�ض بلغ 

29757 رخ�صة مقارنة بـ112362 
يف   29.3 يعادل  ما  اأي  بال�صعودية 

املمنوحة  الرخ�ض  اأعــداد  من  املائة 

متو�صط  اأن  اإىل  م�صرية  البالد،  يف 

م�صاهمة  يف  ال�صنوي  النمو  معدل 

الناجت  يف  والت�صييد  البناء  قطاع 

املحلي بلع نحو 7.66 يف املائة.

�صملت  الــتــي  ــة  ــص ــدرا� ال وبــيــنــت 

876 من�صاأة يف الريا�ض اأن املكاتب 
املــائــة من  الــعــقــاريــة متــثــل 52 يف 

ال�صركات  بينما  القطاع  من�صاآت 

ومتار�ض  املائة  يف   40 ن�صبة  متثل 

من  اأكــر  القطاع  من�صاآت  غالبية 

ن�صاط  ياأتي  حيث  عقاري،  ن�صاط 

راأ�ـــض هذه  الــعــقــارات على  تــاأجــري 

االأن�صطة مبتو�صط 36.17 يف املائة.

اأو  بيع  بعدم  الدرا�صة  واأو�ــصــت 

اإال  العقارية  املخططات  ت�صويق 

لها،  العامة  اخلدمات  اإي�صال  بعد 

اأهم العوامل  اأنها تعد من  مو�صحة 

ــعــار بــيــع الــعــقــارات  املــحــددة الأ�ــص

توفر  عامل  ذلــك  يلي  ــي،  واالأرا�ــص

ـــقـــرب مـــن املــ�ــصــاريــع  ـــدوء وال ـــه ال

ارتفاع  مــن  للحد  داعــيــة  الــكــرى، 

العاملة  واالأيدي  البناء  اأ�صعار مواد 

والت�صييد وت�صجيع  البناء  يف جمال 

جهات التمويل احلكومية واخلا�صة 

مي�صر  امل�صتثمرين متويل  منح  على 

بــغــر�ــض تــطــويــر الــقــطــاع وتــوفــري 

ن�صب  تخفي�ض  خالل  من  امل�صاكن 

وتقدمي  عليها  حت�صل  التي  العائد 

ـــة لــلــمــواطــنــن  ـــدول الـــدعـــم مـــن ال

القتناء العقار.

هذا  يف  الدرا�صة  نتائج  وك�صفت 

�ــصــراًء  ال�صرائح  اأكـــر  اأن  اجلــانــب 

فئة  هي  العقاري  القطاع  ملنتجات 

 32.96 بن�صبة  الـــدولـــة  مــوظــفــي 

ورجــال  ال�صركات  فئة  ثم  املائة  يف 

االأعمال مبتو�صط 31.93 يف املائة 

بن�صبة  اخلــا�ــض  القطاع  وموظفي 

فئة  واأخــــــرًيا  املـــائـــة،  يف   28.57
املقيمن بن�صبة 7.35 يف املائة.

اإعــــادة  اإىل  الـــدرا�ـــصـــة  ودعــــت 

والت�صريعات  االأنــظــمــة  يف  النظر 

ــة، واإقــــــرار الــتــ�ــصــريــعــات  ــقــاري ــع ال

العقاري  ال�صوق  ال�صتقرار  الالزمة 

وتعديل اللوائح والقوانن التي تعيق 

ذاتــه  الــوقــت  يف  مو�صية  تــطــويــره، 

وخا�صة  العقارية  االأنظمة  بتفعيل 

للعقار  الــعــيــنــي  الت�صجيل  نــظــام 

املــائــة  يف   30 ن�صبة  يف  والــنــظــر 

كدفعة مقدمة للتمويل العقاري وما 

اأمام تطبيق الرهن  متثله من عائق 

العقاري.

ت�صجيع  اأهـــمـــيـــة  اأكــــــدت  ــا  ــم ك

اال�ــصــتــثــمــار يف املـــجـــال الــعــقــاري 

مــن خـــالل تــوفــري حــوافــز ومــزايــا 

القرارات  من  واحلــد  للم�صتثمرين 

يف  لال�صتثمار  املعيقة  واالأنــظــمــة 

القطاع.

ونبهت الدرا�صة اإىل اأهمية اإيجاد 

ما  تر�صد  عقارية  معلومات  قاعدة 

يجري يف �صوق العقار واإن�صاء �صبكة 

تربط  بال�صفافية  تتميز  معلوماتية 

العقارية،  وال�صركات  املكتب  كافة 

العاملن  تــاأهــيــل  اأهــمــيــة  مو�صحة 

العقارية  واملــكــاتــب  الــ�ــصــركــات  يف 

تدريبية  دورات  تــوفــري  خــالل  مــن 

متخ�ص�صة بالقطاع العقاري.

الشخصية القيادية وصنع القرار
مرزوق العنزي

ال�صخ�صية  ال�صمات  تـُـعــد 

ـــوعـــات املــهــمــة  ـــو�ـــص مــــن امل

وت�صمل  ــفــ�ــض،  ــن ال ــم  عــل يف 

والعقلية  اجل�صمية  ال�صفات 

واالجتماعية،  واالنفعالية 

التي  املكت�صبة،  اأو  الفطرية 

الفرد عن غريه، كما  متيز 

يُعد �صنع القرار من املحاور 

تقوم عليها  التي  الرئي�صة 

والتنمية  التطور  عملية 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية 

والرتبوية  واالجتماعية 

يف املجتمعات، وهكذا تكمن االأهمية الكرى 

املجتمع  فـــاإَنّ  ــذا  ول الــقــرار؛  �صانع  لــدى  ال�صخ�صية  لل�صمات 

واأ�صحاب االخت�صا�ض يتطلعون ملعرفة ال�صمات املكونة ل�صخ�صية 

اأو مكت�صبة، والوقوف على مدى  �صانع القرار، وهل هي وراثية 

م�صوؤوليتها يف عملية �صنع القرار.

ق يف هذا  م موؤلف الكتاب مرزوق العنزي، الذي تطَرّ هكذا قَدّ

حيث  القرار،  و�صنع  القيادية  ال�صخ�صية  بن  للعالقة  الكتاب 

هو  واإمنــا  فح�صب،  القرار  اتخاذ  يعني  ال  القرار  �صنع  اأَنّ  ذكر 

تنظيٌم اأو عملية معقدة للغاية تتدخل فيها عوامل متعددة نف�صية، 

اأَنّ  كما  حميطة،  وظــروف  واقت�صادية،  واجتماعية،  و�صيا�صية، 

واإدارييها؛  قياداتها  فاعلية  على  يعتمد  املجتمعاِت  م  وتقُدّ منو 

فالقرارات التي ي�صنعونها ت�صكل الفرق بن النجاح والف�صل، وبن 

النمو واجلمود، وبن التقدم والتاأخر.

مفهوم ال�صخ�صية

تناول الف�صل االأول مو�صوع ال�صخ�صية، واأ�صار اإىل اأَنّ مفهومها 

يندرج �صمن فئتن: املعنى املقابل للمهارة االجتماعية واحلذق؛ 

ومتثلها يف اأقوى االنطباعات التي خلفها يف االآخرين. كما �صرد 

وهي:  واأمناطها  وحمدداتها،  مكوناتها،  يف  النف�ض  علماء  اأقوال 

وبنائها  »يونغ«،  تق�صيم  يف  جاءت  كما  واملنطوية،  االنب�صاطية، 

الذهانية،  وبُعد  الع�صابية،  وبُعد   ، االنب�صاطُيّ البعد  واأبعادها: 

علماء  نظريات  اإىل  ق  تطَرّ كما  التقدمية،  وبُعد  الذكاء،  وبُعد 

النف�ض عن ال�صخ�صية، وال�صمات ال�صخ�صية.

مفهوم القيادة

ويف الف�صل الثاين كتب عن مفهوم القيادة؛ وهي القدرةُ على 

التن�صيق مع جمموعة خمتلفة من االأ�صخا�ض يف العمل والتعامل 

مع املهام املختلفة يف بيئة متغرية وغري م�صتقرة، وعن اأهميتها 

الب�صرِيّ حتى ترتتب  املجتمع  منها حلياة  القيادة البَدّ  اإَنّ  حيث 

حياتها ويُقام العدل. كما حتدث عن الفرق بن القيادة والقائد 

واأ�صاليب و�صمات للقيادة، واالأ�ص�ض النف�صية للقيادة، وعن القيادة 

االإدارية، التي هي الن�صاط الذي ميار�صه القائد االإدارُيّ يف جمال 

اتخاذ القرار واإ�صدار االأوامر واالإ�صراف االإدارِيّ على االآخرين 

با�صتخدام ال�صلطة الر�صمية.

�صنع القرار

�ض الف�صل الثالث للحديث عن �صنع القرار، والذي يف  وخ�َصّ

اأْن  واأركانه، وهي  العام احل�صم، وتناول مفهومه واأهميته،  معناه 

يختار  واأْن  معن،  موقف  اإزاء  متاح  بديل  من  اأكر  هناك  يكون 

القرار  وهي  واأنــواعــه  املختلفة،  البدائل  بن  ــاإدراك  ب ال�صخ�ض 

ال�صخ�صي، واالإداري، والوظيفي، الروتيني، والفردي واجلماعي، 

الرتبوي،  والقرار  التاأكد،  وعــدم  التاأكد  ظــروف  يف  والــقــرارات 

والنف�صي، واملنهجي، واالأخالقي، والقرار املرمج وغري املرمج، 

ومعايري كفاءته، ومراحله، وم�صتوياته.

عالقة تكاملية

ب�صنع  وعالقتها  ال�صخ�صية  �صمات  عن  الرابع  الف�صل  وجاء 

فها العنزي باأنها عالقة تكاملية جتمع بن ما يتمّيز  القرار، وعَرّ

وانفعالية عن  واجتماعية  وعقلية  �صفات ج�صمية  من  الفرد  به 

من  غــريه  عن  متيزه  التي  القيادة  و�صمات  االأفـــراد،  من  غــريه 

االأفراد ومتكنه من التاأثري يف االآخرين، و�صوالً اإىل هدف معن. 

عن  التي حتدثت  الدرا�صات  بع�ض  تناول  اخلام�ض  الف�صل  ويف 

�صمات ال�صخ�صية وعالقتها ببع�ض املتغريات، ودرا�صات تناولت 

�صنع القرار وعالقتها ببع�ض املتغريات، ودرا�صات تناولت �صمات 

ال�صاد�ض  الف�صل  واأفــرد  الــقــرار.  ب�صنع  وعالقتها  ال�صخ�صية 

لدرا�صته التي قام بها عن »�صمات ال�صخ�صية، وعالقتها ب�صنع 

القرار لدى القيادات االإدارية بدولة الكويت«.

قــــــــــــــــرأت لك..

حديثة  اقت�صادية  درا�صة  ك�صفت 

املتخ�ص�ض  املعرفة«  »مركز  اأجراها 

ــرامــج  بــالــدرا�ــصــات والــبــحــوث وب

ــا يــقــارب  اأن م الــتــاأهــيــل املــعــريف، 

من  اأكــر  اأي  ال�صعودين،  من   ٪52
ن�صفهم، ال يدخرون على االإطالق، 

االدخــار،  ثقافة  لديهم  تغيب  وتكاد 

بينما نحو 17٪ من املواطنن يعانون 

من اأو�صاع مالية غري م�صتقرة.

نحو  اأن  اإىل  الدرا�صة  واأ�ــصــارت 

يدخرون  ال  ال�صعودين  من   %52
من  يتمكنون  وال  االإطــــالق،  على 

اإال  العاجلة  م�صروفاتهم  تغطية 

قلة  ب�صبب  اإمـــا  بــالــغــة،  ب�صعوبة 

املواءمة  عدم  اأو  ال�صهري  الدخل 

ال  بينما  واملــ�ــصــروف،  الدخل  بن 

ذوي  االأ�ــصــخــا�ــض  ن�صبة  تــتــجــاوز 

ويغطي  يكفي  الذي  املادي  الدخل 

امل�صروفات العاجلة 33٪، يف حن 

و�صعهم  املــواطــنــن  مــن   %15 اأن 

املايل م�صطرب.

واأرجعت الدرا�صة النتائج ال�صابقة 

اإىل عدة اأ�صباب؛ منها غالء االأ�صعار، 

االأموال لدى  اإدارة  و�صعف مهارات 

الكثريين، وال�صغوط االجتماعية يف 

جعل بع�ض االأ�صخا�ض ينفقون اأكر 

مما يك�صبون؛ االأمر الذي يوؤدي اإىل 

تراكم الديون.

جريت 
ُ
كما ك�صفت الدرا�صة التي اأ

ال�صخ�صية  املــقــابــالت  با�صتخدام 

ــا�ــض  ــري يف ثــــالث مـــــدن؛ هــــي: ال

فقط   %25 اأن  والـــدمـــام،  وجـــدة 

بالر�صا  ي�صعرون  ال�صعودين  مــن 

احلقيقي عن اأو�صاعهم املالية، فيما 

الفئة  من  املجيبن  ثلثي  نحو  اأكــد 

من  اأقــل  يدخرون  اأنهم  امل�صتهدفة 

يدخرون  ال  اأو  دخولهم،  من   %10
اأي مبلغ اإطالًقا.

ــا اأن  ــ�ــصً ــة اأي ــص ــدرا� ووجــــدت ال

يــدخــرون  بالقليلة  لي�صت  ن�صبة 

ــا مـــن املــــال ويــبــحــثــون عن  بــعــ�ــصً

كيفية  اإىل  ــدهــم  ــص ــر� ي �ــصــخــ�ــض 

اأف�صل. ب�صكل  االدخار 

ك�صفت درا�صة اقت�صادية حديثة اأن 

وال�صركات  املوؤ�ص�صات  من   65.2%
العاملة يف القطاع اخلا�ض بالبحرين 

حدث  من  اإيجابياً  مبيعاتها  تاأثرت 

والــذي  الفورموال1،  �صباق  تنظيم 

�صهر  �صنوياً يف  البحرين  ت�صت�صيفه 

االآثــار  وتركزت  عــام،  كل  من  اأبريل 

االإيجابية على املبيعات باخل�صو�ض 

ويف  والــفــنــادق  املطاعم  ن�صاط  يف 

واملالب�ض  وال�صفر  ال�صياحة  مكاتب 

والــعــطــور، وكــذلــك حمــالت تاأجري 

ت�صتفد  مل  حـــن  يف  ــارات،  ــي ــص ــ� ال

وال�صركات  املوؤ�ص�صات  من   %34.8
من احلدث.

الب�صتكي  ح�صن  الــدكــتــور  وقــال 

ـــام ملـــركـــز الــبــحــريــن  ـــع االأمــــــن ال

الهدف  اأن  والــبــحــوث  لــلــدرا�ــصــات 

ــتــعــرف على  مــن الــدرا�ــصــة هــو ال

لتاأثري  االقــتــ�ــصــاديــة  اخلــ�ــصــائــ�ــض 

ــة الـــبـــحـــريـــن لــ�ــصــبــاق  ــاف ــ�ــص ــت ــص ا�

اأهمية  اأن  اإىل  م�صرياً  الفورموال1، 

ا�صتفادة  مــن  تنبع  الــدرا�ــصــة  هــذه 

الــدرا�ــصــة،  لــهــذه  املعنية  اجلــهــات 

التي  االإيــجــابــيــة  النتائج  ومــعــرفــة 

هذه  جــراء  من  البحرين  على  تعود 

اال�صت�صافة الدولية �صنوًيا لل�صباق.

اأعدها  التي  الــدرا�ــصــة  ـــّدرت  وق

ال�صعد  �صها  الــدكــتــورة  الــبــاحــثــان 

والدكتور حميدة الكالعي واأجراها 

مركز البحرين للدرا�صات والبحوث، 

املبيعات  حجم  ـــادة  زي يف  الن�صبة 

من   %52.3 تــ�ــصــريــحــات  ح�صب 

 ،25% من  باأقل  االأعمال  اأ�صحاب 

باأنها  منهم   %23.3 اأفــاد  حن  يف 

اأمـــا  و%50،   26 بـــن  ـــراوحـــت  ت

واإ�صغال  مبيعات  حجم  بخ�صو�ض 

الفرتة،  الغرف يف تلك  الفنادق من 

%92 من  مـــن  ــــر  اأك اأفـــــاد  فــقــد 

اإ�صغال  ن�صبة  باأن  الفنادق  اأ�صحاب 

ــغــرف قــد تــراوحــت مــا بــن 76  ال

و%100.

ــن حممد  وكــــان الــ�ــصــيــخ فــــواز ب

العامة  املوؤ�ص�صة  رئي�ض  خليفة  اآل 

دخل  قــدر  قــد  والريا�صة  لل�صباب 

�صباق  ا�ــصــتــ�ــصــافــة  مــن  الــبــحــريــن 

مليون   100 بــحــوايل  الفورموال1 

التي  دوالر، مقارنة بالدول االأخرى 

م�صادر  اأن  اإال  ال�صباق،  ت�صت�صيف 

اأكر  الدخل  يكون  اأن  تتوقع  اأخــرى 

من هذا املبلغ، باعتبار اأن الكثري من 

ح�صور ال�صباق �صيكونون من خارج 

البحرين.

وقالت الدرا�صة اإن حوايل %30  

قامت  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  مــن 

ــاًء عــلــى زيـــادة  ــن بــرفــع اأ�ــصــعــارهــا ب

يف  خا�صة  مبيعاتها  على  الطلب 

وتاأجري  واملطاعم  الفنادق  ن�صاط 

ال�صيارات، حيث بلغت ن�صبة الزيادة 

 ،%100 الفنادق  بع�ض  اأ�صعار  يف 

اأن  يف حن نفت  70% من العينة 

وقدرت  اأ�صعارها،  رفعت  قد  تكون 

االأ�صعار  ارتفاع  متو�صط  الدرا�صة 

جلميع القطاعات 38.6%، وذكرت 

44% من املوؤ�ص�صات اأن هذه الزيادة 
حن  يف  اأ�صبوع  من  اأقــل  ا�صتمرت 

اأن  املوؤ�ص�صات  من   %25.6 اأكــدت 

الزيادة جتاوزت االأ�صبوع.

امل�صاركون  االأعمال  رجال  واأكــد 

�صباق  تــنــظــيــم  اأن  الـــدرا�ـــصـــة  يف 

اإنــعــا�ــض  يف  يــ�ــصــهــم  الفورموال1 

احلركة  وتن�صيط  التجاري  ال�صارع 

ت�صويق  اإىل  يوؤدي  مما  االقت�صادية 

ارتفاع حجم  واإىل  البحريني  املنتج 

البحريني،  الــ�ــصــوق  يف  ــجــارة  ــت ال

اإنها  اإذ  الفنادق،  تطوير  واقرتحوا 

بال�صكل  لــيــ�ــصــت  راأيـــهـــم  بــحــ�ــصــب 

االأمـــثـــل، كــمــا تــقــل عـــدد الــفــنــادق 

تن�صيط  وكذلك  البحر،  املطلة على 

اال�صتثمارات باإعطاء ت�صهيالت من 

بحيث  للم�صتثمرين  احلكومة  قبل 

تــ�ــصــمــل تــ�ــصــهــيــالت اأكــــر لــدخــول 

املنا�صب،  املناخ  وتوفري  االأجــانــب، 

ــات  واالهـــتـــمـــام مبــ�ــصــتــوى اخلــدم

واالرتقاء بها.

دراسة توصي بعدم بيع المخططات قبل إيصال الخدمات 

أكثر من نصف السعوديين ال يدخرون على اإلطالق

65% من الشركات البحرينية تزيد مبيعاتها خالل فترة سباق 
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مهرجاندورة

معرضمؤتمر

�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

البحث العلمي

الوقت: من ٩٫٣٠�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة البحث العلمي

املكان: قاعة حمد اجلا�سر 

ال�سعودي ل�سناعة االجتماعات

الوقت: من ٤م  اإىل ١١ م

اجلهة املنظمة: هيئة ال�سياحة والرتاث الوطني

املكان: فندق انرتكونتيننتال - قاعة امللك في�سل 

للموؤمترات

اأر�ص العجائب.. وندرالند ..

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: بنية لتنظيم املعار�ص واملوؤمترات

املكان: ملعب جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن

دور اجلامعة الإيجاد حلول ابتكارية للقطاعني العام 

واخلا�ص »التحديات واحللول«

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٣٫٣٠م

اجلهة املنظمة: معهد امللك �سلمان لريادة االأعمال

املكان: قاعة الدرعية، وللن�ساء مبنى ٦ مدرج ٤١

ال�سعودي ل�سناعة االجتماعات

الوقت: من ٨�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: جمموعة اإكزيكون الدولية

املكان: قاعة امللك في�سل للموؤمترات - فندق الريا�ص 

اإنرتكونتيننتال، الريا�ص

مهارات احلديث واالإلقاء للطالبات

الوقت: من ٨ �ص اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٤

اجلنادرية ١٤٣٩هـ

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: وزارة احلر�ص الوطني

املكان: اجلنادرية

تكنولوجيا املياه

الوقت: من ٨�ص اإىل ٥٫٣٠م

اجلهة املنظمة: بري�سا كون�سيلتنق املتحدة

املكان: فندق ماريوت، الريا�ص

الوعي املايل وثقافة االدخار موظفات 

الوقت: من ٨�ص اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

الدرعية الثالث لل�سيارات الكال�سيكية

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: كال�سيك الدرعية

املكان: البجريي

ال�سعودي الدويل لل�سيدلة

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: اجلمعية ال�سيدلية ال�سعودية

املكان: فندق الفي�سلية، الريا�ص

�سنع يف ال�سعودية

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: جامعة الفي�سل

املكان: �ساحة ق�سر امللك في�سل-جامعة الفي�سل
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15 جمادى الآخر8 جمادى الآخر

18 جمادى الآخر12 جمادى الآخر

20 جمادى الآخر12 جمادى الآخر

18 جمادى الآخر9 جمادى الآخر

19 جمادى الآخر12 جمادى الآخر

26 جمادى الآخر12 جمادى الآخر

ملتقىفعالية

ورشةمهرجان

دورةبرنامج

معرضمعرض

ورشةمؤتمر

مؤتمردورة

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�ضم�ضية: تقنيات التط�ير

Gavin J. Conibeer; Arthur Willoughby :امل�ؤلف

ترجمة: نا�ضر حممد عبدال�ضالم عمر - خليل عبدالرازق خليل

ال�ضنة: 1438

 Gavin J. Conibeer; يناق�س كتاب »م�اد اخلاليا ال�سم�سية: تقنيات التط�ير«، الذي  اأّلفه 

خليل  عبدالرازق  خليل   - عمر  عبدال�سالم  نا�سر حممد  وترجمه    Arthur Willoughby
اأحدث التط�رات للح�س�ل على اأكرب قدر من الطاقة الكهربائية من ال�سم�س باأقل تكلفة مالية 

واأقل �سرر بيئي، بالإ�سافة اإىل عدة م�ا�سيع اأبرزها: الظاهرة الكهرو�س�ئية، احلدود الفيزيائية 

ال�سم�سية  الكهرو�س�ئية، اخلاليا  للم�اد  الفيزيائي  الت��سيف  الكهرو�س�ئي،  للتح�يل  الأ�سا�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.

»حقائق لعالج  اأمرا�س ال�ضعر وفروة الراأ�س«

يحت�ي كتاب »اأمرا�س ال�سعر وفروة الراأ�س« على حقائق 

تتعلق باأمرا�س ال�سعر وطريقة عالجه وعلى �سرح تركيبة 

والتاريخ  الت�سخي�س  وطرق  وال�ظيفية  الت�سريحية  ال�سعر 

املر�سي والأدوات امل�ستخدمة، كما خ�س�س الكتاب ف�ساًل 

يف  ال�سعر  اأمرا�س  عن  وف�ساًل  ال�سعر  فروة  اأمرا�س  عن 

الأطفال، وحتدث كذلك عن العناية بال�سعر وم�ستح�سرات 

التجميل وزراعة ال�سعر، م�ست�سهداً مبجم�عة من ال�س�ر 

وتناول  ندرته،  من  اأهميته  تنبع  كما  ال�ساملة.  واجل��داول 

حقائق تتعلق باأمرا�س ال�سعر وطريقة عالجه و�سرح تركيبة 

ال�سعر الت�سريحية وال�ظيفية وطرق الت�سخي�س والتاريخ املر�سي والأدوات امل�ستخدمة يف 

ذلك.

يجدر ذكره اأن الكتاب قام برتجمته ح�سام بن �سعيد الغامدي، خالد بن حممد الغامدي.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

ن�سف ماراثون الريا�ص

الوقت: من ١م اإىل ٥٫٣٠م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للريا�سة 

املكان: جامعة امللك �سعود

 ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة:الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث 

الوطني - الريا�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للمعار�ص واملوؤمترات

مهرجان اأفالم االأطفال

الوقت: من ٧٫٣٠م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: مركز امللك فهد الثقايف

املكان: مركز امللك فهد الثقايف

مهارات العمل �سمن فريق عمل  للطالبات

الوقت: من ٨ �ص اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٤

اإعداد البحث العلمي  للطالبات

الوقت: من ٨ �ص اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٤

الت�سويق االإلكرتين للطالبات

الوقت:ـ من ٨ �ص اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٤

ال�سعودي لدعم الت�سنيع الع�سكري املحلي

التاريخ والوقت: ١٤٣٩/٦/٩هـ من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: وزارة الدفاع ال�سعودية

املكان: مركز الريا�ص الدويل للمعار�ص واملوؤمترات

++++++++++

 الوظيفي ال�سابع

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة:جامعة الفي�سل

املكان: جامعة الفي�سل

 التاأمني ال�سحي ال�سعودي

الوقت: من ٩�ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: جمل�ص ال�سمان ال�سحي التعاوين

املكان: فندق الفي�سلية قاعة االأمري �سلطان

التدري�ص امل�سغر لع�سوات هيئة التدري�ص اجلدد

الوقت: من ٩�ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٥

تقييم خمرجات التعلم لع�سوات هيئة التدري�ص 

اجلدد

الوقت: من ٩�ص اإىل ١٫٣م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٥

التعليم ما بعد الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية

اجلهة املنظمة: اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية 

والنف�سية

املكان: يف رحاب اجلامعة

جمادى الآخرة 

1439ه�

( فرباير )

2018م
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من املعلوم اأن االنهيارات باأنواعها 

تكّون  من  اأوالً  عادة  تبداأ  واأحجامها 

���ش��روخ �شغرية، وال�����ش��روخ ت��ب��داأ يف 

ال�شغر،  املتناهية  التكون من احلالة 

فتبداأ من التفكك والت�شرخ بني الذرات 

واجلزيئات ثم تتمدد لت�شل اإىل احلالة 

املرئية مروراً باحلالة امليكرو�شكوبية 

باحلالة  ي�شمي  وما  واملاكرو�شكوبية 

املي�شو�شكوبية.

درا�شة  ال�شروخ  درا�شة  بداأت  وقد 

مقننة منطقية مع ظهور علم »ميكانيكا 

الك�شر والت�شرخ« يف الع�شرينات من 

العامل  تو�شل  ح��ني  املا�شي  ال��ق��رن 

نظرية  اإىل   »Griffith »ج��رف��ي��ث 

الطاقة  الن��ط��اق  االأق�شى  »امل��ع��دل 

 Maximum energy« املواد«  من 

.»release rate criterion
وتعتمد هذه النظرية اأ�شا�ًشا على 

الت�شرخ  خ��وا���ص  اأه���م  م��ن  خا�شية 

»�شابة  خا�شية  وت�شمى  ل��ل��م��واد 

 »Fracture toughness« »الت�شرخ

اأو »معامل الكثافة احلرجة لاإجهاد 

 Critical« ال�����ش��رخ«  مقدمة  عند 

 »stress intensity factor KIc
املواد  جميع  يف  هامة  خا�شية  وهي 

وتختلف باختاف املادة وكذلك تتاأثر 

باختاف عدة معامات منها حجم 

املادة وحالة املادة ودرجة احلرارة ونوع 

ال�شرخ والقوى املوؤثرة وغريها، وهي 

فقط خا�شية هامة ولي�شت تعني اآلية 

ميكانيكية  اأم��ا  الت�شرخ.  وميكانيكية 

لنظريات  فتخ�شع  الت�شرخ  واآل��ي��ة 

والك�شر،  ال��ت�����ش��رخ  ميكانيكا  ع��ل��م 

تخ�شع  ب��دوره��ا  عموما  والنظريات 

ملناهج علم ميكانيكا الك�شر والت�شرخ 

 Scalar القيا�شي  »امل��ن��ه��اج  وه���ي: 

واملنهاج   ،quantity approach
 Vector –like االجت��اه��ي  �شبه 

واملنهاج   quantity approach
 Directional fracture االجتاهي

.»approach
وتلك النظريات يتم تطبيقها بطرق 

املواد  نوع  باختاف  تختلف  خمتلفة 

وال��ق��وى امل��وؤث��رة ونوع 

ال�شرخ ومكان تواجده، 

الهند�شية  واالأب���ع���اد 

ل���ل�������ش���روخ، و���ش��ك��ل 

ال�شروخ، وحجم املادة، 

ودرجة احلرارة، وزمن 

التاأثري، و هكذا.

ف���م���ث���ًا ي��خ��ت��ل��ف 

ت��ط��ب��ي��ق ال��ن��ظ��ري��ة 

امل��ادة  ن��وع  باختاف 

امل��واد  ح��االت  كمثال 

ال��ق�����ش��ف��ة وامل������واد 

والق�شفة  امل��ط��ي��ل��ة 

والبوليمرات  املطيلة 

واملواد املركبة باأنواعها االآيزوتروبيك 

واالأورث��وت��روب��ي��ك واالأن��ي��زوت��روب��ي��ك 

واملركبات الطبقية واملواد املتجان�شة 

وتختلف  وغريها،  املتجان�شة  وغ��ري 

الداخلية  امل��وؤث��رة  ال��ق��وى  باختاف 

واخلارجية وقوى التا�شق والرتابط 

فاإن  وعموًما  واجلزيئات.  امل��واد  بني 

نظرية »جريفيث« مت �شياغتها فقط 

لل�شروخ يف احلالة النموذجية املعر�شة 

ال�شرخ  وي��ك��ون  ال�شغط  اأو  لل�شد 

متعامًدا م��ع ال��ق��وة امل��وؤث��رة، اأم��ا يف 

حاالت ال�شروخ االأخرى وخا�شة التي 

لها اجتاهات غري متعامدة مع القوى 

كثرية مت  ق�شور  نواحي  فلها  املوؤثرة 

حماولة معاجلتها يف نظريات املنهاج 

»جورج  اأن�شاأه  ال��ذي  االجتاهي  �شبه 

ت�شاجن �شيه George C. Sih« واأن�شاأ 

تبًعا له »نظرية كثافة طاقة االنفعال 

 Minimum ال��دن��ي��ا  االإج��م��ال��ي��ة 

 total strain energy density
criterion«، وذلك يف �شتينات القرن 
املا�شي الإيجاد حلول لنواحي الق�شور 

يف املنهاج القيا�شي.

وق��د جن��ح فعًا يف اإي��ج��اد حلول 

حل  م��ن  يتمكن  مل  ول��ك��ن  لبع�شها 

البع�ص االآخر، وتبعه يف ذلك الكثري 

من الباحثني، ونظريات عدة مل تاأت 

بجديد جميعها، كما تبع اأي�شاً الكثري 

»جريفيث«،  نظرية  الباحثني  م��ن 

املنهاج  اأت��ى  اأن  اإىل 

ونظرياته  االجتاهي 

ت�شعينات  اأوائ����ل  يف 

ال����ق����رن امل���ا����ش���ي، 

وتبعتها عدة نظريات 

املنهاج  لنف�ص  اأخ��رى 

ا�شتطاعت  وال���ت���ي 

بع�ص  خ��ط��اأ  ك�شف 

والنظريات  املفاهيم 

ومتكنت  ال�����ش��اب��ق��ة، 

م����ن ت��غ��ي��ري ب��ع�����ص 

االأ�شا�شية،  املفاهيم 

من  وك��ذل��ك متكنت 

اإيجاد حلول منطقية 

نظرية  عنها  عجزت  التي  للم�شاكل 

»جريفيث« ونظرية »جورج �شيه«.

وج��م��ي��ع ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ات تهتم 

والتعرف  بتحديد  واأ�شا�ًشا  عموًما 

وح��دوث  ت��ك��ّون  وكيفية  اآل��ي��ة  على 

حدوثها  واأم��اك��ن  واأنواعها  ال�شروخ 

الناجتة،  والعوامل  حدوثها  وعوامل 

وحت��دي��د اجت��اه ام��ت��داده��ا وحتديد 

القوى  وقيمة  ون��وع  ال�شروخ،  ات��زان 

الرتكيب  وت���اأث���ري  و���ش��ك��ل  امل���وؤث���رة، 

امليكرو�شكوبي، وطول قيمة الت�شرخ، 

اللدنة  واملنطقة  الت�شرخ،  وخطوات 

و�شكلها  ال�������ش���روخ  م��ق��دم��ة  ع��ن��د 

ال�شرخ،  مقدمة  و�شكل  وحجمها، 

الت�شرخ،  و�شطح  الت�شرخ،  وم�شار 

االإج��ه��ادات،  يف  اخلاملة  واملناطق 

واأي��ن  ومتى  االحتكاك،  ومعامات 

يتوقف  واأي���ن  ومتى  الت�شرخ،  ي��ب��داأ 

�شلوك  يف  التحكم  وكيفية  الت�شرخ، 

ال�شروخ، والتعرف على ال�شروخ غري 

االأبعاد،  ثاثية  وال�شروخ  الظاهرة، 

وال�شروخ ال�شطحية، وتقاطع ال�شروخ، 

وجمموعات ال�شروخ، وكيفية اإيقاف 

واإ���ش��اح  ع���اج  وكيفية  ال��ت�����ش��رخ، 

ال�شروخ واإزالة اآثارها والتحكم فيها، 

مبكًرا،  ال�شروخ  ومعرفة  وحت��دي��د 

وغريها الكثري.

وكما يقال اإن التقدم يف علوم املواد 

التقدم يف علم  يبداأ من  وتطبيقاتها 

ميكانيكا ال�شروخ، فال�شروخ تبداأ من 

حالة التكوين يف احلالة الذرية وت�شل 

اإىل حاالت االنهيار، وكذلك احلاالت 

االأر���ش��ي��ة،  ال��ف��وال��ق  م��ث��ل  العظمى 

فجميعها يندرج حتت علم ميكاينيكا 

ال�شروخ.

ويعترب علم ميكانيكية الك�شر اأحد 

العلوم الهامة التي �شاركت يف التو�شل 

اإىل علم تقنية النانو وتطبيقاته والتقدم 

التكنولوجي يف جميع املجاالت منها 

واالإل��ك��رتون��ي��ة  والطبية  الهند�شية 

واالإن�شائية  وامليكانيكية  والف�شائية 

وطب االأ�شنان وطب العظام واالأجهزة 

الطبية، وكذلك ال�شناعات الع�شكرية 

والطرق واملطارات واجل�شور وال�شدود 

من�شاآت  وجميع  ال�شكنية،  وامل��ب��اين 

البنية التحتية، واالنهيارات االأر�شية 

وامل��ن��اج��م وح��ق��ول ال��ب��رتول وال��غ��از، 

والغاز،  للبرتول  االأنابيب  وخطوط 

وذل��ك  ال��ك��ث��ري،  وغ��ريه��ا  وال�شخور 

مثل  القوى  اأن���واع  كافة  تاأثري  حتت 

القوى االإ�شتاتيكية الدائمة واملتغرية، 

والقوى الديناميكية والقوي الزلزالية 

وق���وي ت��اأث��ري احل�����رارة واحل���رائ���ق، 

باأنواعها،  االإ�شعاعات  تاأثري  وق��وى 

املجاالت  وتاأثري  االنفجارات،  وق��وى 

املغناطي�شية والكهربية والقوى املائية 

وقوى الرياح.

وقد حافظت نتائج ا�شتخدام هذا 

العلم على الرثوات القومية، واحلقيقة 

اأن هذا العلم من العلوم النادرة والتي 

ال يتم تدري�شها يف اجلامعات اإال بقدر 

ودون  االأق�شام  بع�ص  يف  جدا  ي�شري 

تعمق، اإال يف بع�ص الدول املتقدمة مثل 

ورو�شيا؛  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

نظًرا الأهميته الق�شوى يف ال�شناعة 

وله معاهد واأق�شام متخ�ش�شة. 

اأ�شتاذ باحث – تقنية النانو 

وميكانيكا الت�شرخ 

معمل تقنية النانو – كر�شي 

بق�شان الأبحاث الرتبة االنتفاخية 

كلية الهند�شة

اإجناز  ا�شتطاعت كوريا اجلنوبية 

قفزات �شريعة يف م�شرية انطاقتها، 

وتطورها وحققت نه�شة �شاملة يف 

اأو  االقت�شادية  �شواء  املجاالت  كل 

االجتماعية اأو التقنية اأو التعليمية، 

مرموقاً  موقعاً  تتبواأ  اأن  مكنها  مما 

اأن  غ��رو  وال  العاملي،  االقت�شاد  يف 

الباهر  والنجاح  ال�شريع  النمو  هذا 

كان نتاجاً لتجربة فريدة ورائدة يف 

ميدان التطور ال�شامل الذي متيزت 

به  وانفردت  بل  اجلنوبية  كوريا  به 

دون غريها من دول العامل.

يف ب���داي���ة االأم������ر ك���ان���ت ه��ذه 

لكوريا؛  بالن�شبة  قا�شية  التجربة 

ح��ي��ث ت��ع��ر���ش��ت ل��دم��ار ك��ب��ري بعد 

الياباين  االح��ت��ال  من  ا�شتقالها 

اال�شتقال،  بعد  وحتى   1945 عام 

حيث انق�شمت اإىل كوريتني جنوبية 

اجلنوبية  كوريا  وتكبدت  و�شمالية، 

جراء ذلك االنق�شام وال�شراع الكثري 

احليوية  مرافقها  يف  اخل�شائر  من 

الكهرباء  كمحطات 

وامل�شانع،  وامل�شاكن 

للخ�شائر  باالإ�شافة 

الب�شرية التي و�شلت 

اإىل 400 األف قتيل.

ع����ام  يف  ول����ك����ن 

كوريا  ب���داأت   1961
اجلنوبية اخلروج من 

املظلم  ال��ن��ف��ق  ذل���ك 

واخل��ا���ص م��ن تلك 

الفرتة احلالكة والتي 

ال��ت��وج��ه  مت��ث��ل��ت يف 

امل�شانع  تاأميم  اإىل 

االإنتاجية  والوحدات 

حتتاجه  م��ا  اإن��ت��اج  اإىل  لتوجيهها 

اإىل  اإ�شافة  لروؤيتها،  وفقاً  الدولة 

لتحفيز  ت�شعى  ���ش��ي��ا���ش��ات  ت��ب��ن��ي 

العمات  توفري  بهدف  ال�شادرات، 

دعم  على  ت�شاعد  التي  اخلارجية 

م��ي��زان امل��دف��وع��ات وت��وف��ري امل��وارد 

احتياجات  ل�شراء  ال��ازم��ة  املالية 

الدولة من االأ�شلحة 

الازمة  والتقنيات 

لاإنتاج.

ل������ذا ك������ان ث��م��ة 

اهتمام نحو التو�شع 

يف تاأ�شي�ص قطاعات 

جديدة  اقت�شادية 

وت��ب��ن��ي ���ش��ي��ا���ش��ات 

ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح��دي��ث��ة 

م���ن ���ش��اأن��ه��ا زي���ادة 

اال�شتثمارات  حجم 

كما  وال�������ش���ادرات، 

اجلنوبية  كوريا  اأن 

�شليماً  توجهاً  تبنت 

نحو االقت�شاد احلر وترك م�شاحة 

للم�شاركة  اخل��ا���ص  للقطاع  اأك���رب 

واالقت�شادية  التقنية  التنمية  يف 

وال�شناعية.

من  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  ويعترب 

اأهم القطاعات يف كوريا اجلنوبية، 

ال�����ش��ن��اع��ات  ت��و���ش��ع��ت يف  ح��ي��ث 

يف  الكبري  التطور  بف�شل  التقنية 

�شيا�شات التعليم والدخول يف جمال 

ال��ن��ان��وت��ق��ن��ي و���ش��ن��اع��ة امل��ح��رك��ات 

اهتمت  كما  »ال��روب��وت��ات«،  االآل��ي��ة 

االأجهزة  ب�شناعة  اجلنوبية  كوريا 

ال�شفن  وب��ن��اء  املنزلية  الكهربائية 

وتقنية املعلومات.

�شركة  ج��اءت  املثال  �شبيل  على 

على  لاإلكرتونيات،  »�شام�شونغ« 

املنزلية،  االأجهزة  يف  القائمة  راأ���ص 

مثل التلفزيونات وال�شا�شات واأجهزة 

االت�شاالت، حيث بلغت مبيعاتها يف 

دوالر،  بليون   48.2 املا�شي  العام 

تليها �شركة »اإل جي اإلكرتونيك�ص«، 

حيث بلغت مبيعاتها 36 بليون دوالر، 

وبالن�شبة ل�شناعة ال�شيارات، جاءت 

�شركة »هيونداي موتورز« و�شقيقتها 
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 51.9 مبيعاتهما  بلغت  اإذ  �شركات 

بليون دوالر.

كلية الهند�شة

كنت  حميمية،  عائلية  جل�شة  يف 

اأخي  مع  احلديث  خالها  اأت��ب��ادل 

الذي تخرج يف جامعة امللك �شعود 

وب��داأ  ���ش��ن��وات،  اأك���رث م��ن ١٠  قبل 

منها  اجلميلة  الذكريات  ي�شتعيد 

واحلزينة، دار احلديث عن املكافاأة 

احلديث  قطعت  وهنا  اجلامعية، 

ع�شرة  تقتطع  كانت  هل  و�شاألته: 

ري���االت م��ن امل��ك��اف��اأة؟ ق���ال: نعم. 

احل��ال:  بطبيعة  ق��ال:  مل��اذا؟  قلت: 

ال اأدري!

وجيل  االأجيال،  اجلامعة متر  يف 

�شندوق  ع��ن  ي��ع��رف  ال  جيل  وراء 

مرة  �شاألت  وقد  ا�شمه،  اإال  الطالب 

عن  التدري�ص  هيئة  اأع�����ش��اء  اأح��د 

تردد  دون  فقال  الطالب،  �شندوق 

كاأنه ينتظر اأن ي�شاأله اأحد عن هذا 

اإىل اخل��دم��ات  ان��ظ��ر  ال�����ش��ن��دوق: 

هذا  كل  للطاب،  املقدمة  املتنوعة 

من �شندوق الطالب.

فقلت: عجباً! من ع�شرة رياالت 

هي  وما  اخلدمات!  هذه  كل  تقدم 

اإن اخلدمات  هذه اخلدمات! قال: 

كلها  ال��ط��ب��اع��ة  واأع���م���ال  املكتبية 

قلت:  الطالب.  �شندوق  من  تاأتي 

مراكز  هناك  كلية  كل  ملاذا يف  اإذن 

وبيع  والطباعة  للت�شوير  »ربحية« 

الكتب!

يقول  الزماء  اأح��د  م��رة  �شمعت 

ت���اأخ���ذ امل��ب��ال��غ  اأن  اإن����ه ي��ح��ق ل���ك 

املقتطعة من املكافاأة عند تخرجك، 

اجلامعة  اأن  »يبدو  �شاحكاً:  فقلت 

جزء  حفظ  االأمهات يف  بدور  تقوم 

من مالك لليوم االأ�شود«!

اأن يكون هنالك  يف اخلتام يجب 

تو�شيح عن فائدة �شندوق الطالب، 

وهل يقدم خدمات حقيقية للطالب، 

وم���ا ه��ي ه���ذه اخل���دم���ات، وكيف 

ي�شتفاد منها، اأم هو كما قال زميلنا 

كاالأم حتفظ لك جزءاً  اأن اجلامعة 

من مالك »لليوم االأ�شود«!

عبداهلل حممد املزروع

كلية االآداب
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

جمل�س املراجعني املعتمدين »املقومني �سابقًا«

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

تخطيط  وعملية  يتوقف،  ال  دوؤوب��اً  عمًا  اجل��ودة  عمليات  تتطلب 

التي  العمليات  هذه  من  وبالرغم  الدقة،  من  عالية  درجة  على  وتنفيذ 

الب�شرية  الكفاءة  اأن  اإال  اجل��ودة  عمليات  يف  البديهيات  من  اأ�شبحت 

�شوف تظل العامل احلا�شم الذي ي�شنع الفرق يف عمليات وخمرجات 

اجلودة، لذا تعمل وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ممثلة يف عمادة 

الدعم  تقدم  التي  الب�شرية  بالكوادر  االرتقاء  على  واجل��ودة  التطوير 

لوحدات اجلامعة.

املعتمدين  املراجعني  الأع�شاء جمل�ص  التن�شيطية  العمل  ور�شة  وتعد 

التطوير  عمادة  م��وؤخ��راً  نظمتها  التي  �شابًقا«   »املقومني  باجلامعة 

من  اأكرث  منها  ا�شتفاد  التي  الور�شة  وهي  ذلك،  �شواهد  اأحد  واجلودة 

باجلامعة  ومعهداً  كلية  ع�شرة  �شت  ميثلون  معتمداً  مراجعاً  خم�شني 

كلية  الطارئة،  الطبية  للخدمات  �شلطان  االأمري  كلية  الطب،  كلية  هي: 

العلوم الطبية التطبيقية، كلية التمري�ص، كلية ال�شيدلة، كلية الهند�شة، 

العلوم،  العمارة والتخطيط، كلية  كلية علوم احلا�شب واملعلومات، كلية 

والزراعة،  االأغذية  علوم  كلية  البدين،  والن�شاط  الريا�شة  علوم  كلية 

كلية املجتمع، كلية االآداب، كلية اللغات والرتجمة، كلية الرتبية، معهد 

العربية. اللغويات 

يف  مهم  بدور  �شابقاً«  »املقومني  املعتمدين  املراجعني  جمل�ص  ويقوم 

مراجعة الربامج االأكادميية بكليات اجلامعة، وهو دور موؤثر يف جودة 

املا�شية قام  القليلة  هذه الربامج، ومن ثم خمرجاتها، وخال املرحلة 

ع�شر  ال�شبعة  يقارب  ملا  مراجعة  بعمليات  املراجعني  جمل�ص  اأع�شاء 

للجامعة،  الذاتية  الدرا�شة  اإعداد  يف  �شاركوا  كما  اأكادميياً،  برناجماً 

وهو ما اأثمر عن جتديد االعتماد االأكادميي للجامعة ملدة �شبع �شنوات. 

وتاأكيداً على اأهمية الدور الذي يقوم به جمل�ص املراجعني املعتمدين 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  حر�ص  ي�شتمر  �شوف  باجلامعة 

الربامج  لكافة  مميز  دعم  تقدمي  ي�شمن  مبا  بقدراتهم،  االرتقاء  على 

االأكادميية باجلامعة، وتي�شري عمليات االعتماد االأكادميي لرباجمها.

القيام  يف  املعتمدين  املراجعني  جمل�ص  جناح  اأن  على  التاأكيد  مع 

باملهام املنوطة به يكون بتوفيق اهلل اأوالً ثم بتعاون العديد من اجلهات 

والزماء  واالأكادميية،  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكالة  مقدمتها  ويف 

التطوير  ووكاء  باجلامعة،  التدري�ص  هيئة  وع�شوات  اأع�شاء  االأع��زاء 

واجلودة بكليات اجلامعة، وعمادة التطوير واجلودة.

للتخطيط  اجلامعة  وك��ال��ة  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  اأود  �شبق  مل��ا  اإ�شافة 

من  امل�شتفيدة  اآراء اجلهات  على  التعرف  على  دوًما  والتطوير حتر�ص 

خدماتها، وت�شعد دوًما بالت�شاور معهم، والتزاماً بهذا النهج ا�شتطلعت 

الوكالة راأي عدد من اجلهات منها: كلية اللغات والرتجمة، ونخبة من 

التطوير  عمادة  اإىل  اإ�شافة  االأق�شام،  وروؤ�شاء  الكليات  ووكاء  عمداء 

املقومني  »جمل�ص  م�شمى  تطوير  ومت  اهلل  على  توكلنا  وعليه  واجلودة، 

باجلامعة« اإىل »جمل�ص املراجعني املعتمدين باجلامعة«، حيث يعد ذلك 

اأكرث واقعية، ودعماً للعمليات التي يقومون بها، واهلل املوفق.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

التقنية بين النقل والتوطين.. التجربة الكورية

»أمنا« جامعة الملك سعود

أ. د. رفعت الشيخي

الشروخ واالنهيارات وعلم »ميكانيكا الكسر والتشرخ«

كلمة شكر لذوي الفضل
االأحيان  من  كثري  يف  االأطفال  �شحة  تتاأثر  ال�شتاء،  ف�شل  دخ��ول  مع 

يعانون  قد  اأي�شاً  الكبار  والتهابات، بل حتى  باأمرا�ص مو�شمية  وي�شابون 

نف�ص امل�شكلة، وال�شتاء بالن�شبة يل لي�ص غريباً، الأنني تكيفت معه �شابًقا، 

ويل جتربة قا�شية مع ال�شتاء يف اإحدى دول املغرب العربي منذ �شنوات 

م�شت، فال�شتاء يف امل�شرق العربي لي�ص باأ�شّد من ال�شتاء يف املغرب العربي 

الذي تنزل فيه الثلوج. يف هذا ال�شتاء تاأّثرت �شحة اأطفايل قليًا فذهبُت 

االأدوية  بع�ص  الأ�شرتي  �شقتنا  من  الرئي�شي  ال�شارع  اأمام  ال�شيدلية  اإىل 

الذي  اجلامعي  امل�شت�شفى  مراجعة  قبل  لهم  اأولية  كم�شاعدة  وامل�شكنات 

وّفرته اجلامعة لنا كطاب يف هذه الباد املباركة.

و�شفت لل�شيديل نوع املر�ص، وحدد يل م�شروًبا بنكهة الفراولة حمبًبا 

عند ال�شغار، وقدمت له املبلغ، فقال با�شتغراب: ما عندك �شرف؟ قلت: 

ال واهلل ما عندي! املبلغ كبري والفاتورة اأقل من ع�شرة رياالت فقط! ماذا 

اأفعل! وبينما نحن يف احلوار اإذ دخل اإلينا رجل �شعودي و�شلّم علينا وقال 

يل: اأنت جارنا الذي ي�شكن قريباً من امل�شلى الفاين؟ فقلت: نعم! ومل 

اأكن اأدري حينها اأن الرجل جاري، ولكنه عندما قال يل امل�شلى الفاين 

تاأكدت له االأمر.

املبلغ يل  اإرجاع  ال�شيديل  ال�شعودي طلب من  اأن هذا اجلار  ال�شاهد 

و�شدد عني الفاتورة! ف�شكراً جزيًا له ولكل حم�شن يف هذه الباد الطيبة 

بل  برياالت معدودة  يقا�ص  اإخ��واين فاالأمر ال  يا  نعم  املباركة، وهم كرث، 

اإنه ف�شل امل�شلى واجلوار، و�شدق القائل عندما يقول: اجلار قبل الدار!

رجال مهدي يو�شمادي

طالب دكتوراه اإندوني�شي بكلية االآداب

ُّ
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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

ر�سائل  اجلامعة  ملن�سوبي  ت�سل  الدرا�سي  العام  اأثناء  كثرية  اأ�سابيع  يف 

تخربهم اأن اخلدمات الإلكرتونية، ومنها �سبكة الإنرتنت داخل اجلامعة 

والربيد الإلكرتوين، �سيح�سل لها انقطاعات حمتملة ب�سبب اأعمال ال�سيانة 

اأو حت�سني اأو حتديث الأنظمة ذات العالقة.

مثل هذه الر�سائل التنبيهية غالباً ما تكون يف عطل نهاية الأ�سبوع، وهذا 

الأمر يتكرر كثرًيا لدرجة اأنه رمبا اأحدث م�ساكل ملن يعمل يف اجلامعة �سواء 

كانوا اأع�ساء هيئة تدري�س اأو موظفني اأو طلبة اأو حتى ممن ي�سكن يف اإ�سكان 

اجلامعة. اأعتقد اأن الكثري من من�سوبي اجلامعة يعملون طوال الأ�سبوع ولي�س 

لديهم فرق بني العمل يف عطلة الأ�سبوع اأو اأيام العمل منه، وجامعة امللك 

�سعود وكلياتها وعماداتها وم�ست�سفياتها اجلامعية ومكتباتها لي�ست مدر�سة 

متو�سطة ي�سهل اإقفال كل �سيء بها بعد نهاية الدوام الر�سمي.

من املمكن اأن تكون يف انتظار بريد ياأتيك من جملة اأو موؤمتر مثاًل، عن 

طريق بريدك الإلكرتوين يف اجلامعة، وتتفاجاأ باأن النظام يقول لك: اآ�سف 

نحن خارج اخلدمة، وقد نبهناك لذلك! حينها ومبا اأنه وجد انقطاع يف 

اخلدمة فلرمبا حدث �سياع لبع�س البيانات القادمة لك اأو اخلارجة من 

طرفك. الأنظمة املالية مثل البنوك يف وطننا ويف العامل اأجمع، ل ميكن اأن 

يالحظ امل�ستخدم لها انقطاع اخلدمة اأبًدا، اللهم اإل يف اأوقات متاأخرة من 

الليل ولرمبا ل�سويعات معدودة ولي�س عطلة الأ�سبوع كاملة. ملاذا ل يوجد 

حلول علمية ملثل اأعمال ال�سيانة وحتديث الأنظمة، وما املانع يف عدم البحث 

والكثري من مراكز  اأنها ممكنة  يعرف اجلميع  التي  بهذه احللول  والعمل 

املعلومات تقوم بها اأو تعتمدها منذ زمن طويل. ل �سك اأن احلديث عن هذه 

امل�سكلة لن ينق�س من قدر وجهود عمادة التعامالت الإلكرتونية وكل اجلهات 

ذات العالقة، ولكن على النقي�س من ذلك فعمادة التعامالت الإلكرتونية، 

كما ذكرنا �سابقاً، لها اأياٍد بي�ساء يف تطوير البنية املعلوماتية والتحول اإىل 

التعامالت الإلكرتونية ليتم ال�ستغناء بها عن املعامالت الورقية التقليدية.

اإننا هنا نذكر هذا الأمر الذي نعتقد اأنه من املمكن حله ب�سكل علمي، 

ولرمبا بالبحث العلمي والدرا�سة، لن�سل ملا و�سل اإليه كثري من اجلامعات 

املتميزة، لأننا متاأكدون اأن قدر جامعة امللك �سعود هو التميز وال�سبق ملا هو 

اأف�سل، اإن �ساء اهلل.

كلية علوم احلا�سب واملعلومات

وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

انقطاعات بسبب الصيانة!

yaalotaibi@ksu.edu.sa

امل�ستوى  على  اجلامعات  ت�سطلع 

العاملي بدور حيوي مزدوج يتمثل يف 

وتثقيف  العام  لل�سالح  املعرفة  اإنتاج 

اجليل ال��ق��ادم، وه��و ال��دور ال��ذي ل 

الأخرى  املوؤ�س�سات  اأي من  ت�ستطيع 

اأن  القيام به؛ لذلك على اجلامعات 

تتبنى هذا الدور وتبداأ العمل به وفقاً 

لتلبية احتياجات املجتمع.

الرابع  اجليل  تقنيات  �سعود  اإن 

من الثورة ال�سناعية اأدى اإىل اإحداث 

ت��غ��ي��ريات ���س��ري��ع��ة يف ال��ت��ف��اع��الت 

ال��دويل،  امل�ستوى  على  وال��ع��الق��ات 

يف  اأ���س��ا���س��ي  دور  لها  واجل��ام��ع��ات 

من خالل  الثورة  هذه  وفهم  حتقيق 

القيام بثالث مهام رئي�سية تكمن يف: 

تطوير تقنيات جديدة، والفهم العميق 

مل�سببات وموؤثرات هذه الثورة، وتعليم 

اأجيال امل�ستقبل مبا يتنا�سب مع هذه 

التغريات.  

اأ�سا�سياً  دوراً  تلعب  اجلامعات 

يف ت��ن��م��ي��ة راأ�������س امل�����ال ال��ف��ك��ري 

واإن��ت��اج امل��ع��رف��ة، ف��ك��ث��رياً م��ا تعمل 

على  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة 

البحوث والق�سايا امللحة يف جمالت 

يف  العملية،  واخل���ربات  التخ�س�س 

الطلبة  وتعليم  بتدري�س  تقوم  حني 

ع��ل��ى الأ���س��ال��ي��ب ال���الزم���ة لإن��ت��اج 

الباحثني  وجميع  وتطبيقها،  املعرفة 

يف  مهماً  دوراً  يلعبون  اجلامعيني 

حتريك هذه الثورة وحتديد تاأثرياتها 

ونتائجها.

اإ�سهامات  وتكمن 

اجل��ام��ع��ات يف ه��ذه 

عديدة  بطرق  الثورة 

م��ن��ه��ا: ال��ب��ح��ث يف 

الرئي�سية  التقنيات 

الذكاء  ذل��ك  مب��ا يف 

ال������س�����ط�����ن�����اع�����ي 

وال��������روب��������وت��������ات 

والتكنولوجيا احليوية 

ال�سيرباين،  واملجال 

واإج��������راء ال��ب��ح��وث 

ال��الزم��ة  الأ�سا�سية 

التكنولوجيا  لفهم 

اجل���دي���دة وال��ع��ل��وم 

منتجات  اإدخ���ال  بهدف  التطبيقية 

لنقل  اإ�سافة  ال�سوق،  اإىل  ج��دي��دة 

ال�سناعية  الثورة  وعواقب  تاأثريات 

للمجتمع والقت�ساد وال�سيا�سة.

فعالة  اأداة  تعترب  اجلامعات  اإن 

لتحفيز الأ�سخا�س للعمل معاً �سمن 

فرق وجمموعات لتطوير التكنولوجيا 

الأ�سا�سية وحتديد تاأثرياتها املحتملة 

م�سوؤولة  اأنها  كما  املجتمعات.  على 

عن ربط الباحثني والطلبة بال�سركاء 

ال�سناعي  القطاع  يف  الرئي�سيني 

واحل��ك��وم��ات وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 

واملنظمات غري احلكومية.

هنالك مت�سع للنمو يف امل�ستقبل؛ 

ال��ق��ادم،  اجليل  تثقيف  خ��الل  فمن 

وتر�سم  حت��دد  اأن  للجامعات  ميكن 

احلديثة  للتقنيات  الطريق  خارطة 

ال���ت���ي ي���زم���ع رج���ال 

واملهند�سون  الأعمال 

تطويرها  والباحثون 

وكيف  امل�ستقبل  يف 

وم��دى  بها  ي��ف��ك��رون 

تاأثرياتها الجتماعية 

والق����ت���������س����ادي����ة 

وال�سيا�سية.

املثال:  �سبيل  على 

اأجهزة  دمج  كيف مت 

والأجهزة  الكمبيوتر 

ال��ذك��ي��ة والإن���رتن���ت 

يف  كبري  ب�سكٍل  الآن 

حياتنا اليومية.

اإن تقنيات ومبادئ الثورة ال�سناعية 

الرابعة �ستغري حتماً اأ�ساليب التعليم 

على  �سيتعني  لذلك  اجلامعات،  يف 

اجلامعات البدء يف اإجراء التغيريات 

ال�سرورية التي �ستعود بالفائدة على 

الطلبة واملوؤ�س�سات ذاتها.

لديها  اجل��ام��ع��ات  اأن  ���س��ك  ول 

ال���ق���درات والإم��ك��ان��ي��ات ال��الزم��ة 

الطلبة  وت��دري��ب  وتعليم  لتثقيف 

املهارات  جمموعة  على  واملوظفني 

التغريات  م��ع  للتكيف  ال�����س��روري��ة 

حلقات  وتنظيم  والقادمة،  اجلديدة 

درا����س���ي���ة ب��ح��ث��ي��ة ت��ع��اون��ي��ة ت��رب��ط 

والعلماء  الأ�سا�سيني  العلماء  ب��ني 

العلوم  يف  والباحثني  الجتماعيني 

تعاونية  �سراكات  واإقامة  الإن�سانية؛ 

مع ال�سناعة واملجتمع للت�سجيع على 

البتكار.

ك���م���ا ي��ت��ع��ني ع���ل���ى اجل���ام���ع���ات 

وال��ت��ع��اون  التن�سيق  ن��ط��اق  تو�سيع 

فكثرياً  اأف�سل،  ب�سكل  بينها  فيما 

معزولة  التدري�س  هيئات  جن��د  م��ا 

وتخ�س�ساتها  الفردية  كلياتها  داخل 

الفرعية املحدودة؛ لذلك مع الطبيعة 

وامل��ج��الت  والتكاملية  ال�سمولية 

ال�سناعية  للثورة  واملتباينة  املتعددة 

اجلامعات  على  �سيتحتم  ال��راب��ع��ة، 

اإزالة هذه احلواجز والعقبات والدفع 

والباحثني  الأكادمييني  بني  للتعاون 

ح�سب احلاجة.

واأخ��رياً، يجب تثقيف املجتمعات 

ب�ساأن هذا اجليل اجلديد من الثورة 

ال�سناعية والتاأثريات املتوقعة جراء 

التكنولوجية  والتطورات  التغيريات 

املت�سارعة، وميكن للجامعات حتقيق 

ذلك من خالل تثقيف املجتمع بطرق 

�سهلة عن جمال عملها يف من�سات 

والتلفاز  الإن���رتن���ت  م��ث��ل  �سعبية، 

وال�سحف والبودكا�ست.

و�سفة  هنالك  لي�س  اخلال�سة؛ 

يكفي  وح��ي��د  اإج�����راء  اأو  ���س��ح��ري��ة 

كل  ولكن  املن�سود،  الهدف  لتحقيق 

م�سوؤولية  عليه  املجتمع  يف  �سخ�س 

لي�ساعد اجلامعات على تبني دورها 

احليوي يف ت�سكيل هوية وخمرجات 

اجليل الرابع من الثورة ال�سناعية.

وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا 

والبحث العلمي

اأق�سد ب�»اجلمود العلمي« انقطاع 

�سواء  الأكادميية  الدرا�سات  خريج 

اأو  املاج�ستري  اأو  البكالوريو�س  يف 

ال��دك��ت��وراه، ع��ن ال��درا���س��ة والبحث 

والك��ت��ف��اء  علمياً،  نف�سه  وت��ط��وي��ر 

والف�سول،  القاعات  يف  در�سه  مبا 

ظاهرة  ي�سبح  اجلمود  ه��ذا  ويكاد 

ندر  اإل ما  بني اخلريجني لالأ�سف، 

والذين  لتخ�س�ساتهم  املحبني  من 

اختيار  عند  وا�سح  هدف  لهم  كان 

التخ�س�س اجلامعي.

هذا اجلمود له تاأثري �سلبي على 

هذا  لأن  املجتمع؛  وعلى  ال�سخ�س 

اأهل  على  حم�سوباً  ي�سبح  اخلريج 

ورك��اك��ة  �سعفه  رغ��م  التخ�س�س، 

م��ع��ل��وم��ات��ه، ف��ق��د اأم�����س��ى درا���س��ت��ه 

تعتمد  بدائية،  بطريقة  الأكادميية 

والختبارات  واحلفظ  التلقني  على 

ين�سى  وكتابة ما حفظه، وبعد ذلك 

كل �سيء، اأو يقوم بكتابة بحث طويل 

حتقيق  على  وي��رك��ز 

ال�������س���روط ل��ن��ج��اح 

البحث دون اأن يطور 

من نف�سه علمياً.

م��ع  اأخ���ت���ل���ف  ل 

من  اإن  ي���ق���ول  م���ن 

حتى  وت��خ��ّرج،  تعلم 

ل��دي��ه  اأ���س��ب��ح  واإن 

اإل  ع��ل��م��ي،  ج��م��ود 

من  ا�ستفاد  قد  اأن��ه 

الأ�سا�سية  الأب���واب 

لكني  تخ�س�سه،  يف 

ال�سغف  اأين  اأت�ساءل 

والتطوير،  التعلم  يف 

وهذا هو الأ�سل يف املتعلم اأنه يتعلم 

ولكن  تخ�س�سه،  قبل  نف�سه  ليطور 

من لديه جمود علمي عندما تناق�سه 

لديه  ف�ستجد  الأ�سا�سية  باملبادئ 

يناَق�س  ل  لكي  الوا�سحة  املراوغة 

لأن هدفه الرئي�سي �سهادة فقط ل 

غري!

ح���ي���ن���م���ا ت���ري���د 

م������ع������ل������وم������ة م���ن 

متخ�س�س  �سخ�س 

ف�������س���ت���ج���د ث���الث���ة 

جتيبك  �سخ�سيات 

ا�ستف�سارك،  ع��ل��ى 

املبتدئة  ال�سخ�سية 

وال���������س����خ���������س����ي����ة 

وال�سخ�سية  املتمكنة 

اخل���������������ب���������������رية، 

املبتدئة  فال�سخ�سية 

وه����ي ال��ت��ي ل��دي��ه��ا 

حينما  علمي  جمود 

تريد منه اأن يجيبك على ا�ستف�سارك 

وقد  امل�ستطاع  بقدر  يحرجك  فهو 

عليك  ي�سحكون  حولك  من  يجعل 

لعدم معرفتك اجلواب، واإذا اأجابك 

فيها  يت�سح  بطريقة  يجيب  فهو 

احلفظ ولي�س الفهم.

اأما ال�سخ�سية املتمكنة فهي التي 

تقراأ وتطور نف�سها واأي�ساً تتميز بحب 

التخ�س�س، وردة فعلها خمتلفة لأنها 

ت�سعى لتدريبك ولي�س الإجابة فقط، 

التي  فهي  ال�سخ�سية اخلبرية  واأم��ا 

مزجت حب التخ�س�س مع ممار�سته 

فرتة لي�ست بالق�سرية فهي ل تقف 

خطة  ل��ك  تر�سم  ب��ل  تدريبك  على 

لتطويرك تطويراً ملمو�ساً ومقنناً.

اأخ�������رياً اجل���م���ود ال��ع��ل��م��ي هو 

ب��اخ��ت�����س��ار ���س��ه��ادة ج��ام��ع��ي��ة مع 

و�سعف  التخ�س�س  مبحتوى  ركاكة 

قابلية  وع���دم  العلمية  الإرادة  يف 

ذلك  ويظهر  تعلمه،  ما  ل�ستيعاب 

اأو  مناق�سته  عند  ووا���س��ح��اً  جلياً 

ف�ستجده  تخ�س�سه،  ع��ن  ���س��وؤال��ه 

نقا�سه  وي��خ��ت��م  ب��دائ��ي��ة  �سخ�سية 

ن��ظ��راً  لل�سائل  واإح�����راج  ب�سحك 

ل�سعفه يف جمال تخ�س�سه.

الأخ�سائي النف�سي 

دور الجامعات في الثورة الصناعية الرابعة

التأثير السلبي للجمود العلمي

د. وليد الحنيطي

مشاري الحمود

الوقود األحفوري.. مميزاته وعيوبه
يت�ساءل الكثري من املهتمني واملتابعني عن �سبب ت�سمية الوقود الأحفوري 

اأن  واحلقيقة  وعيوبه،  ومميزاته  وا�ستخداماته  اأنواعه  وعن  ال�سم  بهذا 

من  ي�ستخرج  اأن��ه  الأول  ل�سببني،  ال�سم  بهذا  �ُسمي  الأح��ف��وري  الوقود 

ال�سنني  ماليني  منذ  ماتت  حية  كائنات  عن  عبارة  وهي  »الأحفوريات« 

وُدفنت بقاياها يف باطن الأر�س، والثاين لأنه يحتاج اإىل اأدوات حفر ليتم 

ا�ستخراجه من باطن الأر�س.

طاقة  كثافة  ميتلك  اأن��ه  الأحفوري  الوقود  اأب��رز مميزات  اأن  �سك  ول 

فاإننا نح�سل  تتم معاجلته برتوكيميائًيا  التخزين، وعندما  و�سهل  عالية، 

على اأنواع خمتلفة من الوقود التي لها ا�ستخدامات متعددة، واأما عيوبه 

فتتمثل يف كونه من اأكرث الأ�سباب التي توؤدي اإىل دمار البيئة، وهو من اأهم 

العوامل التي اأدت اإىل ظهور ظاهرة الحرتار العاملي »الحتبا�س احلراري« 

وتلوث الهواء بفعل الغازات واملواد املتطايرة الناجتة عن حرقه.

فهد عبدالرحمن البلو�سي

كلية العلوم
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د. الشمري: ال أذكر أن أحدًا من وحدة 
العالقات العامة تواصل أو استفسر عن 

بحث أو إنجاز 

د. اليحيى: دور الوحدة إبراز المنجزات 
وتوثيق األخبار وتغطية الفعاليات 

واستقبال الزوار

د. بن إسماعيل: على »وحدات العالقات« 
التعريف بنفسها وتوضيح الخدمات التي 

تقدمها 

»عالقات الكليات«.. خارج التغطية!

حت��ق��ي��ق: ن�����واف اخل��م��ي�����س- ع���ب���داهلل امل�������زروع- ���ص��ال��ح 

العبديل

الكليات من  العامة يف  العالقات  تعاين بع�س وح��دات 

راأي  ح�صب  التعامل،  يف  وبريوقراطية  الأداء  يف  روتينية 

واأ�صبح  والباحثني،  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  م��ن  العديد 

دوره����ا م��ق��ت�����ص��رًا يف ال��غ��ال��ب ع��ل��ى اجل��ان��ب ال��روت��وك��ويل 

املتعلق مبرا�صم الت�صريفات وال�صتقبال وتنظيم املوؤمترات 

وال���ن���دوات، م��ع اإغ��ف��ال وا���ص��ح ل��دوره��ا الأه���م واملتمثل يف 

»وت�صويقهم  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ت��دري�����س  اأع�����ص��اء هيئة  خ��دم��ة 

اإع���الم���ي���ًا« م���ن خ���الل ت�����ص��ل��ي��ط ال�����ص��وء ع��ل��ى م��ن��ج��زات��ه��م 

املتمثلة يف الأبحاث وب��راءات الخ��راع واجلوائز املحلية 

اأع�صاء هيئة  ع��دد من  التحقيق �صرح  ه��ذا  والعاملية، يف 

نف�س  يف  اجلانب  ه��ذا  يف  ب�صكواهم  والباحثني  التدري�س 

ومديري  م�صوؤويل  من  ملجموعة  فيه  اأحتنا  ال��ذي  الوقت 

وح�������دات ال����ع����الق����ات ال���ع���ام���ة م�������ص���اح���ًة ل���ل���رد ع���ل���ى ت��ل��ك 

يف  اإدارات��ه��م  ودور  موقف  وتو�صيح  وال�صكاوى  الت��ه��ام��ات 

تن�صيط اجلانب الإعالمي 

وال����ت���������ص����وي����ق����ي مل���ن���ج���زات 

الكلية ومن�صوبيها.. 

غياب الآلية

الدكتور غدير ال�شمري 

بكلية  م�����ش��اع��د  اأ���ش��ت��اذ 

والزراعة،  الأغذية  علوم 

اأع�شاء  من  كثرياً  اأن  اأكد 

هيئة التدري�س، وهو واحد 

ت�شنيفات  لها  متميزة  اأبحاث  ن�شر  اإىل  يطمحون  منهم، 

عالية، وهم يحملون ا�شم جامعة امللك �شعود التي تعترب 

من اجلامعات املرموقة حملياً ودولياً، ويتمنون دون �شك 

التدري�س،  اأع�شاء هيئة  اإبراز ملجهودات  يكون هنالك  اأن 

وذلك لدعم ع�شو هيئة التدري�س ملوا�شلة بحوثه العلمية.

واأ�شاف: ل اأذكر اأن اأحداً من العالقات العامة يف الكلية 

اأو يف اجلامعة اأو من �شحيفة ر�شالة اجلامعة اأي�شاً، قد 

توا�شل معنا اأو ا�شتف�شر منا كاأع�شاء هيئة تدري�س ملعرفة 

البحوث العلمية التي نعمل عليها اأو املنجزات التي ح�شلنا 

هيئة  ع�شو  من  ق�شور  هناك  يكون  اأي�شاً  ورمبا  عليها، 

اإدارة  مع  التوا�شل  طرق  يعرف  ل  اأنه  باعتبار  التدري�س 

بحوثه  لن�شر  والتوا�شل  الن�شر  وكيفية  العامة  العالقات 

ومنجزاته، وذلك لعدم وجود اآلية وا�شحة بيننا وبني اإدارة 

لن�شر  ع��ام،  ب�شكل  واجلامعة  بالكلية،  العامة  العالقات 

بحوثنا العلمية ومنجزاتنا. 

 اأهمية التن�صيق

واأ�شار الدكتور ال�شمري اإىل اأنه حينما كان طالباً مبتعثاً 

باحث  ثالث  اأف�شل  جائزة  على  ح�شل  العليا  للدرا�شات 

من  وهي  طالبها،  اأحد  كان  التي  اجلامعة  م�شتوى  على 

اجلامعات املرموقة عاملياً، ولكن مع الأ�شف كان يتوا�شل 

يحدث  ومل  املنجز  ه��ذا  لإب���راز  واجلامعة  امللحقية  مع 

�شيء، لذلك يتمنى اأن يكون هناك تن�شيق بني امللحقيات 

وخ�شو�شاً  هنا  اجلامعات  وب��ني  اخل��ارج  يف  ال�شعودية 

جامعة امللك �شعود، لن�شر بحوث ومنجزات اأع�شاء هيئة 

التدري�س املبتعثني، كنوع من الدعم املعنوي. 

التي  واملنجزات  البحوث  ين�شر  لكي  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار 

ومعارفه  بال�شحفيني  لال�شتعانة  ي�شعى  فاإنه  يحققها 

و�شل  حلقة  لإيجاد  داعياً  اجلامعة،  خ��ارج  ال�شخ�شيني 

بني ع�شو هيئة التدري�س وبني اإدارة العالقات العامة يف 

اجلامعة ويف الكلية، واقرتح تخ�شي�س �شفحة يف �شحيفة 

هيئة  باأع�شاء  اخلا�شة  الأبحاث  لإب��راز  اجلامعة  ر�شالة 

التدري�س، وخا�شة الأبحاث التي لها دور حيوي، وبخا�شة 

من�شوبي  من  قرائها  اأغلب  اجلامعة  ر�شالة  �شحيفة  اأن 

بحوث  على  يطلعوا  اأن  ال�����ش��روري  م��ن  ل��ذا  اجل��ام��ع��ة، 

ومنجزات اأع�شاء هيئة التدري�س.

توا�صل �صعيف

مدير  الفيفي،  �شلمان  بن  عبداهلل  اأو�شح  جانبه  من 

وح��دة  دور  اأن  واملعلومات،  احلا�شب  علوم  كلية  اإدارة 

اأع�شاء  الكلية وجهود  اأن�شطة  اإبراز  العامة هو  العالقات 

اأو جوائز  تدري�شية  اأو  بحثية  كانت  �شواء  التدري�س  هيئة 

اإبراز  وكذلك  عليها  ح�شلوا 

جهود الطالب امل�شاركني يف 

امل�شابقات املحلية والعاملية.

الرئي�شي  الدور  اأن  وذكر 

العامة هو  العالقات  لوحدة 

ت�شليط ال�شوء على الأبحاث 

ي�شدرها  ال��ت��ي  واجل���وائ���ز 

هيئة  اأع�����ش��اء  يحققها  اأو 

تن�شر  اأنها  وب��نينّ  التدري�س، 

وموقع  اجلامعة  ر�شالة  يف 

ال�شحف  وبع�س  اجلامعة 

يف  العامة  العالقات  وح��دة  بني  التوا�شل  لكن  املحلية، 

حمدود،  والتلفزيون  والإذاع��ة  املحلية  وال�شحف  الكلية 

ب�شبب اأن العالقات العامة يف اجلامعة تطلب اأن يكون كل 

�شيء عن طريقها، خا�شة اإذا كان املو�شوع يتعلق بالأمور 

اخلارجية.

وذكر اأن العالقات العامة حتتاج اإىل تفعيل مع ال�شحف 

وحدة  بني  جًدا  �شعيف  التوا�شل  اأن  واأو�شح  اخلارجية، 

وق�شم  واملعلومات  احلا�شب  علوم  بكلية  العامة  العالقات 

دور  اأن  وال�شبب  الإع���الم، 

ق�����ش��م الإع�����الم اأك���ادمي���ي 

ولي�س اإخبارياً.

عّرفوا باأنف�صكم

ال���دك���ت���ور حممد  اأم�����ا 

ع�شو  اإ�شماعيل،  بن  ماهر 

علوم  بكلية  التدري�س  هيئة 

فقد  واملعلومات،  احلا�شب 

واإدارات  وح������دات  دع����ا 

ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ���ش��واًء 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اجل��ام��ع��ة 

التي  اخلدمات  وتو�شح  بنف�شها  تعرنّف  لأن  الكليات،  اأو 

تقدمها لأع�شاء هيئة التدري�س؛ وو�شائل التوا�شل معها، 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  تفاعل  هناك  �شيكون  عندها 

والباحثني دون �شك.

وذكر اأنه يجهل دور وحدة العالقات العامة متاماً، ومل 

بخ�شو�س  العامة  العالقات  قبل  من  معه  التوا�شل  يتم 

ي�شتطيع  اأنه ل  اإىل  اأو اجلوائز، م�شرياً  الإجن��ازات  ن�شر 

توا�شل  وجود  ب�شبب عدم  العامة  العالقات  وحدة  تقييم 

بني العالقات العامة واأع�شاء هيئة التدري�س، وذكر اأنه مل 

يتوا�شل مع اإعالميني من خارج اجلامعة لن�شر اإجنازاته.

والإجن��ازات  العلمية  الأن�شطة  جمع  يتم  اأن��ه  واأو�شح 

واجلوائز من اأع�شاء هيئة التدري�س وتر�شل لعمادة اجلودة 

الإ�شادة بل لالأخذ بعني العتبار  اأو  التثمني  لي�س لهدف 

موؤ�شرات اجلودة التي تراقب من �شنة ل�شنة اأخرى.

اإبراز املنجزات

العامة  العالقات  وحدة  رئي�س  اليحيى،  فهد  الدكتور 

الوحدة  دور  اأن  اأك��د  وال��زراع��ة،  الأغ��ذي��ة  علوم  بكلية 

وتغطية  الأخ��ب��ار  وتوثيق  املنجزات  اإب��راز  هو  الأ�شا�شي 

ال�شنوي  التقرير  وامل�شاركة يف  الكلية  فعاليات ون�شاطات 

واأيام املهنة اخلا�شة بالكلية.

هيئة  اأع�شاء  مع  بالتوا�شل  تقوم  الوحدة  اأن  واأو�شح 

ن�شر  يف  وت�شهم  التدري�س، 

اأع�شاء  م��ن��ج��زات  واإب����راز 

ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، داع��ي��اً 

لزيارة  واملتابعني  املهتمني 

ال�����ش��ف��ح��ة الإل���ك���رتون���ي���ة 

ل��ل��ح�����ش��ول على  ل��ل��وح��دة 

باإجنازات  الأخبار اخلا�شة 

هيئة  اأع�������ش���اء  وب���ح���وث 

التدري�س.

واأ�شاف اأن الوحدة بداأت 

ع��م��ل��ه��ا مب�����ش��م��ي ال��وح��دة 

الإعالمية عام 1427ه� ويف عام 1431ه� تغري م�شماها 

املناط  والأعمال  والإع��الم،  العامة  العالقات  وحدة  اإىل 

بها ذات �شقني؛ اأحدهما يعنى بالعالقات العامة وي�شمل 

رفع الروح املعنوية ملن�شوبي الكلية واإعداد برامج ل�شيوف 

وزوار الكلية بالتن�شيق مع عمادة الكلية ووحداتها، والثاين 

املهم  بالدور  املجتمع  تعريف  ويت�شمن  الإعالمي  اجلانب 

املبا�شر  والت�شال  الوثائقية،  الأف���الم  واإع���داد  للكلية، 

وتغطية  بالكلية  اخلا�شة  الأخبار  لن�شر  الإعالم  بو�شائل 

ون�شاطاتها  الكلية  فعاليات 

خ����الل ال���ع���ام ال��درا���ش��ي 

وتوثيقها.

ع�صب رئي�صي

م�شوؤول  ال�شبيعي  �شعود 

ال�شنة  العامة يف  العالقات 

اأن  اأك��د  امل�شرتكة،  الأوىل 

العامة  ال��ع��الق��ات  وح���دة 

الرئي�شي  الع�شب  تعترب 

ل���ق���ن���وات الت�������ش���ال بني 

ووح��دات  واإدارات  اأق�شام 

العمادة من خالل  وتقوم  امل�شرتكة،  الأوىل  ال�شنة  عمادة 

منظومة اخلطة ال�شرتاتيجية بو�شع خطة �شنوية متنوعة 

�شواء  ال�شلة  ذات  اجلهات  مع جميع  والتن�شيق  للتوا�شل 

ببناء  العامة  العالقات  وتهتم  خارجها،  اأو  العمادة  داخل 

تنفذها.  التي  الأن�شطة  معظم  يف  املجتمع  مع  �شراكات 

الفعاليات  من  العديد  بتنفيذ  العامة  العالقات  تقوم  كما 

والربامج النوعية لإحداث اأكرب قدر من ال�شتفادة لأبنائنا 

الطالب وذلك فيما يخ�س بالإعالم اجلديد.

اجلهات  مع  العالقة  وق��وة  الكلية  اأخبار  ن�شر  وح��ول 

اجلهات  اأو  اجل��ام��ع��ة  م�شتوى  على  ���ش��واًء  الإع��الم��ي��ة 

الأوىل  ال�شنة  يف  العامة  العالقات  اأن  اأف��اد  اخلارجية، 

خالل  من  متنوع  ب�شكل  الأخ��ب��ار  بن�شر  تقوم  امل�شرتكة 

يوجد  وكذلك  الجتماعي،  للتوا�شل  املختلفة  النوافذ 

توا�شل مع ال�شحف الر�شمية التي نحر�س من خاللها على 

ن�شر الأخبار التي حتظى باهتمام على امل�شتوى  املجتمعي 

والأكادميي وبخا�شة تلك التي تهم اأبناءنا الطالب.

نافذة اأ�صا�صية

واأ�شار ال�شبيعي اإىل اأن �شحيفة »ر�شالة اجلامعة« تعد 

النافذة الأ�شا�شية التي تقوم العالقات العامة من خاللها 

بن�شر الأخبار والفعاليات املختلفة، ملا لها من قدرة على 

واأك��د  التدري�س،  هيئة  واأع�شاء  الطالب  بني  النت�شار 

الأوىل  ال�شنة  ع��م��ادة  اأن 

بنخبة  ت��زخ��ر  امل�����ش��رتك��ة 

هيئة  اأع�شاء  من  متميزة 

يقومون  ال��ذي��ن  التدري�س 

الأبحاث  من  العديد  بن�شر 

ال��ع��ل��م��ي��ة، وق���د ���ش��ب��ق اأن 

ح��ق��ق��ت ال��ع��م��ادة ال��ع��دي��د 

امل�شتوى  على  اجلوائز  من 

ال�����دويل وع���ل���ى م�����ش��ت��وى 

اململكة، ومت ا�شتالم جوائز 

من جهات دولية بالوليات 

املتحدة المريكية، ومت ن�شر اخلرب يف العديد من املجالت 

الدولية وجملة جامعة »بن�شلفانيا« للبحث املقدم بخ�شو�س 

احلقائب التفاعلية.

دور مزدوج

العامة  العالقات  وحدة  مدير  ال�شويرخ  اأحمد  �شلطان 

اإىل  ينق�شم  العامة  العالقات  دور  اأن  يرى  العلوم،  بكلية 

ق�شمني؛ الأول يتعلق بالت�شريفات وا�شتقبال �شيوف الكلية 

والثاين  الق�شم،  خ��ارج  اجلهات  مع  واملتابعة  والتن�شيق 

الكلية  اإجن��ازات  ال�شوء على  بت�شليط  يعنى  اإعالمي  دور 

وكتابة  وال��ط��الب،  والباحثني  التدري�س  هيئة  واأع�شاء 

التقارير ال�شحفية ون�شرها يف ر�شالة اجلامعة اأو ال�شحف 

كل  ومتابعة  الإعالمية  الكلية  من�شات  وكذلك  املحلية، 

جديد يف الكلية وم�شاريعها اأولً باأول.

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  مع  توا�شل  هناك  واأ���ش��اف: 

لن�شر اأبحاثهم ومنجزاتهم واإبرازها �شواء كانت اأبحاثاً اأو 

ب��راءات اخ��رتاع، حيث يتم ن�شر بع�س الأخبار  اأو  جوائز 

يف ال�شحف املحلية، ولكن نطمح من ال�شحف والقنوات 

من  به  ملا حتظى  الكلية  اأخبار  لن�شر  التعاون  من  املزيد 

اأع�شاء هيئة تدري�س وعلماء يف جميع املجالت العلمية.

واأكد اأن وحدة العالقات العامة بكلية العلوم ل يقت�شر 

دورها على ن�شر الأخبار بل ت�شدر تقارير �شحفية �شنوًيا، 

املدر�شية  ال��زي��ارات  احل�شر  ل  املثال  �شبيل  على  منها 

الأكادميية  وال�شوؤون  الكلية  ملتاحف  العام  التعليم  لطالب 

وخدمة الطالب، كما هو معلوم اأن كلية العلوم تعترب كلية 

خدمية تخدم غالبية الطالب.

د. الفيفي: تواصل وحدات 
العالقات العامة مع اإلعالم 

ضعيف جدًا ويحتاج 
لتفعيل وتعزيز

الشويرخ: نتواصل مع 
أعضاء هيئة التدريس لنشر 
أبحاثهم ومنجزاتهم في 

الصحف المحلية

السبيعي: »رسالة الجامعة« 
النافذة األساسية لنشر أخبار 

وفعاليات السنة األولى 
المشتركة

اأ.الفيفي د. ال�شمري د. بن اإ�شماعيل اأ.ال�شبيعيد. اليحيى اأ.ال�شويرخ
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»النمل« قد يصبح مصدرًا لألدوية في المستقبل!

اإلفراط في تناول المسكنات خطر جدا

طبيعياً  ينتج  ال��ذي  النمل  ميثل 

على  الق�ضاء  با�ضتطاعتها  م���واد 

اأو  ال��ب��ك��ت��ري��ا  م���ث���ل  اجل���راث���ي���م 

لأدوية  الفطريات، م�ضدراً حمتماًل 

الب�ضرية،  الأمرا�ض  ملعاجلة  جديدة 

على ما اأظهر بحث علمي حديث.

ن�ضرت  الذين  الباحثون  واأ���ض��ار 

»روي���ال  جملة  يف  اأع��م��ال��ه��م  نتائج 

موؤخراً،  �ضاين�ض«  اوب��ن  �ضو�ضايتي 

»ازدي������اد  م���واج���ه���ة  يف  اأن�����ه  اإىل 

العنا�ضر امل�ضببة لالأمرا�ض املقاومة 

للم�ضادات احليوية التي ت�ضيب ما 

يقرب من مليوين �ضخ�ض �ضنوياً يف 

الوليات املتحدة«، قد يوفر البحث 

ع���ن ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي حت����ارب من 

خاللها احل�ضرات العنا�ضر امل�ضببة 

لالأمرا�ض موؤ�ضرات عن كيفية احلد 

من هذه املقاومة للعالجات.

الأن����واع  وك���ان لث��ن��ي ع�ضر م��ن 

اأجريت  التي  النمل  م��ن  الع�ضرين 

م�ضادة  خ�ضائ�ض  اختبارات  عليها 

للجراثيم بدرجات خمتلفة، ولحظ 

والأك��ر  الأك��ر  النمل  اأن  الباحثون 

ينتج  العامل مل  النمل  وهو  انت�ضاراً 

م�ضادات جرثومية بفعالية اأقوى اأو 

كميات اأكر.

ولفت هوؤلء يف درا�ضتهم اإىل اأن 

اأظهرت  التي  الأجنا�ض  من  »اثنني 

ال��ن�����ض��اط الأق�������وى يف م��ك��اف��ح��ة 

اأجنا�ض  اأ�ضغر  م��ن  ه��ي  اجلراثيم 

النمل التي خ�ضعت لالختبار«، بينما 

تكن  مل  النمل  من  اأجنا�ض  ثمانية 

مواد  اأي  اأو  حيوية  م�ضادات  تنتج 

امل�ضتخدمة  البكتريا  �ضد  فعالة 

يف ال��درا���ض��ة، وه��ي م��ن امل��ك��ورات 

لالأمرا�ض  امل�ضببة  غر  العنقودية 

وتوجد عادة حتت اجللد.

وتدفع هذه النتائج اإىل العتقاد 

ب�����اأن ال��ن��م��ل ق���د ي���ك���ون م�����ض��دراً 

جديدة  حيوية  مل�ضادات  م�ضتقبلياً 

ملكافحة الأمرا�ض الب�ضرية، بح�ضب 

يف  امل�ضاعد  الأ�ضتاذ  بينك،  كلينت 

واملعد  �ضتايت«  »اأري���زون���ا  جامعة 

الرئي�ضي للدرا�ضة.

واأ�ضار اأدريان �ضميث، من جامعة 

ولية »كارولينا ال�ضمالية«، يف رايل، 

امل�ضارك يف اإعداد الدرا�ضة، اإىل اأن 

وهو  در�ضناها  التي  الأجنا�ض  »اأحد 

الأقوى  الأث��ر  له  كان  الطائر  النمل 

احليوي  امل�ضاد  اإنتاج  �ضعيد  على 

ب��ني تلك ال��ت��ي اأج��ري��ن��ا اخ��ت��ب��ارات 

عليها«.

النتائج  ه��ذه  اإن  الباحثون  وق��ال 

للتعرف على  الأوىل«  »اخلطوة  هي 

الأك��ر  بالقدرة  يتمتع  ال��ذي  النمل 

يتعني  ي��زال  ول  ال�ضعيد  هذا  على 

امل��واد  لتحديد  كثرة  باأمور  القيام 

احليوية  امل�ضادات  باأثر  تتمتع  التي 

وا�ضتغاللها.

كذلك لفت الباحثون اإىل اأنه من 

ال�ضرتاتيجيات  يف  البحث  املالئم 

التي  اجلرثومية  للم�ضادات  البديلة 

طبيعي  كدفاع  النمل  بها  ي�ضتعني 

�ضد العوامل امل�ضببة لالأمرا�ض.

ح����ذرت درا����ض���ة اأم��رب��ك��ي��ة من 

ال�ضتخدام املفرط لبع�ض امل�ضكنات 

»اآي���ب���وب���روف���ني« واأ����ض���ك���ال اأخ���رى 

مم��ا ي��ع��رف مب�����ض��ادات الل��ت��ه��اب 

ال��ال���ض��ت��روي��دي��ة، الأم���ر ال���ذي قد 

يوؤدي لنزيف داخلي واأزمات قلبية.

ورك����زت ال��درا���ض��ة ع��ل��ى اأدوي���ة 

واأدفيل«،  »موترين  اآيبوبروفني  مثل 

ال��ع��ق��اق��ر  م���ن  اأخ�����رى  اأن������واع  اأو 

ال��ال���ض��ت��روي��دي��ة م��ث��ل الأ���ض��ري��ن 

»األيف«،  دواء  مثل  والنابروك�ضني، 

»�ضيليرك�ض«،  وال�ضليكوك�ضيب 

وم���ي���ل���وك�������ض���ي���ك���ام »م����وب����ي����ك«، 

والدايكلوفناك »فولتارين«.

ووجدت الدرا�ضة اأن نحو 15 يف 

يتعاطون  الذين  البالغني  من  املائة 

اأق�ضى  يتخطون  ال��ع��ق��اق��ر،  ت��ل��ك 

جرعة يومية مو�ضى بها.

جامعة  من  كوفمان  ديفيد  وق��ال 

ب��و���ض��ط��ن وك���ب���ر ال���ب���اح���ث���ني يف 

الال�ضترويدية  »العقاقر  الدرا�ضة: 

اأك��ر  م��ن  تعد  لاللتهاب  امل�����ض��ادة 

الأدوي������ة ���ض��ائ��ع��ة ال���ض��ت��خ��دام يف 

ما  وفق  والعامل«،  املتحدة  الوليات 

ذكرت وكالة رويرتز.

واأ�ضاف: »قد يكون لهذه الأدوية 

حدوث  ت�ضمل  خطرة  جانبية  اآث��ار 

والأزم��ات  اله�ضمي  باجلهاز  نزيف 

دون  تناولها  يتم  ما  وكثراً  القلبية، 

اإ�ضراف طبي، لأن كثًرا منها متاح 

للبيع دون و�ضفة طبية«.

�ضّجل  الدرا�ضة؛  اإمتام  اأجل  ومن 

تناولوا  اإنهم  قالوا  �ضخ�ًضا،   1326
ال�ضابق،  ال�ضهر  الآيبوبروفني خالل 

يومية  م��ف��ك��رة  يف  ت��ن��اول��ه  م��ع��دل 

على  وذل��ك  الإنرتنت  على  لالأدوية 

مدى اأ�ضبوع.

علم  دوري���ة  يف  الباحثون  وق���ال 

ت��اأث��ر الأدوي�����ة و���ض��الم��ة ال����دواء، 

ت��ن��اول��وا  امل�������ض���ارك���ني  ج��م��ي��ع  اإن 

الآيبوبروفني خالل اأ�ضبوع بينهم 87 

املتاحة  الأنواع  ا�ضتخدموا  املائة  يف 

دون و�ضفة عالجية.

ويف املجمل تناول 55 يف املائة من 

امل�ضاركني الآيبوبروفني 3 اأيام على 

الأقل خالل الأ�ضبوع وا�ضتخدمه 16 

يف املائة يومًيا، وتناول 37 يف املائة 

من امل�ضاركني عقاًرا واحًدا اآخر من 

امل�ضادة  الال�ضترويدية  العقاقر 

الآيبوبروفني،  اإىل جانب  لاللتهاب، 

امل�ضاركني  ن�ضف  م��ن  اأق���ل  وك���ان 

لهذه  ينتمي  تناولوه  ما  اأن  يعرفون 

الفئة من العقاقر.

امل��رك��ز  م��ن  ف��وخ��ت  ليفر  وق���ال 

الأكادميي الطبي بجامعة اأم�ضرتدام 

يف هولندا، اإن الأطباء قد ين�ضحون 

بتناول هذه العقاقر ب�ضبب م�ضاكل 

بالع�ضالت اأو اأ�ضباب اأخرى، لكنها ل 

تالئم كثًرا من الأ�ضباب التي تدفع 

املر�ضى ل�ضرائها من ال�ضيدليات.

»شيونوغي« ثورة يابانية تدمر اإلنفلونزا في 24 ساعة

مناشف المطبخ »خطيرة جدا« على الصحة

هذا  الأم��ري��ك��ي��ون  ي��ع��اين  بينما 

موجات  اأ���ض��واأ  م��ن  واح���دة  ال�ضتاء 

الع�ضر  ال�����ض��ن��وات  يف  الإن��ف��ل��ون��زا 

يابانية  دواء  �ضركة  اأكدت  الأخ��رة، 

على  تق�ضي  دواء  حبة  ط��ورت  اأنها 

الفرو�ض بيوم واحد فقط.

�ضرتيت  »وول  �ضحيفة  وق��ال��ت 

الدواء  جربت  ال�ضركة  اإن  جورنال« 

املتحدة  الوليات  من  مر�ضى  على 

الق�ضاء  النتيجة  وكانت  واليابان، 

زمن  الإن��ف��ل��ون��زا يف  ف��رو���ض  على 

معدله 24 �ضاعة.

دواء  اإن  اليابانية  ال�ضركة  وقالت 

»�ضيونوغي« اجلديد ميتلك قوة اأكر 

من  التخل�ض  على  املر�ضى  ت�ضاعد 

الفرو�ض ب�ضكل فوري.

بطريقة  اجلديد  ال���دواء  ويعمل 

الإن��ف��ل��وان��زا  اأدوي�����ة  ع��ن  خمتلفة 

من  الفرو�ض  مينع  حيث  العادية، 

ال�ضيطرة على خاليا الإن�ضان.

على  التجريبي  ال���دواء  وح�ضل 

بدء  له  تتيح  التي  الدولية  الرخ�ضة 

على  اليابان  تعمل  فيما  ال��ت��وزي��ع، 

ت�ضريع عملية ترخي�ضه داخل البالد 

بعد احل�ضول على املوافقة الدولية، 

وم��ن امل��ت��وق��ع دخ��ول��ه الأ����ض���واق يف 

مار�ض املقبل.

اإن خطر  ال�ضحة  قال خراء يف 

على  ج���دا  ك��ب��ر  امل��ط��ب��خ  منا�ضف 

اأن��واع  لتجّمع  ب��وؤرة  كونها  الإن�ضان 

خطرة من البكتريا.

واأجرى علماء من جامعة اأريزونا 

من�ضفة   82 على  درا�ضة  الأمريكية 

مطبخ »لليدين والأطباق والأ�ضطح« 

ماأخوذة من منازل عائالت خمتلفة 

وكندية،  اأمريكية  م��دن  خم�ض  يف 

منها  امل��ائ��ة  يف   89 يف  ووج�����دوا 

اخلطرة  البكتريا  م��ن  جمموعة 

املائة  يف   25.6 منها  ال�ضحة  على 

بكتريا ع�ضوّية.

ت�ضارلز  عن  »نوفو�ضتي«  ونقلت 

الدرا�ضة  يف  امل�ضاركني  اأحد  غربا 

النا�ض  من  الكثر  يغ�ضل  »ل  قوله: 

اأي���دي���ه���م ب�����ض��ك��ل ج��ي��د، وع��ن��دم��ا 

عليها  تعلق  باملن�ضفة  مي�ضحونها 

تقريًبا  ي��وم��ني  وب��ع��د  ال��ب��ك��ت��ري��ا، 

الع�ضوية  بال�بكتريا  مليئة  ت�ضبح 

اخلطرة«.

منا�ضف  بغ�ضل  الباحثون  وين�ضح 

لفرتات  تركها  لأن  يومياً  املطبخ 

من  ي�ضاعف  تنظيف  دون  طويلة 

تنتمي  التي  البكتريا  هذه  كميات 

والتي  املعوية،  الع�ضويات  لعائلة 

خطرة،  متعددة  اأم��را���ض��اً  ت�ضبب 

بح�ضب موقع »ريجيم« ال�ضحي.

وم���ن ال��ن�����ض��ائ��ح اجل��وه��ري��ة يف 

اإ�ضفنجة  ا�ضتبدال  اأي�ضا،  املطبخ 

غ�����ض��ي��ل ال�������ض���ح���ون ب��ا���ض��ت��م��رار 

والتخل�ض منها خارج البيت، ف�ضاًل 

ع��ن و���ض��ع »ال��ل��ي��ف��ة«، وه��ي رطبة 

دقيقتني  مل���دة  امل��ي��ك��روي��ف  داخ���ل 

ب�ضكل يومي.

»الليفة«  بغلي  اخل��راء  ويو�ضي 

ت��رتاوح بني دقيقتني  مل��دة  امل��اء  يف 

يومي،  �ضبه  ب�ضكل  دقائق  وخم�ض 

من  اأك���ر  تخ�ضي�ض  ع��ن  ف�����ض��اًل 

ا�ضتخدام  ينبغي  ل  اإذ  اإ�ضفنجة، 

واحدة يف تنظيف الأواين والأطباق 

والأر�ض والرفوف.

عدداً  النيئة حتوي  اللحوم  ولأن 

والبكتريا،  اجل��راث��ي��م  م��ن  ك��ب��راً 

تقطيع  لوح  ا�ضتخدام  بعدم  يُن�ضح 

اخل�����ض��روات  تقطيع  يف  ال��ل��ح��وم 

والفواكه، كما يتوجب تنظيف اللوح 

ب�ضائل منا�ضب للق�ضاء على ما فيه 

من جراثيم.

ف�����ض��اًل ع��ن ذل����ك، ي��ج��در مبن 

على  يحر�ضوا  اأن  املطابخ  يديرون 

وغ�ضل  امل��ي��اه  م�����ض��ارف  تنظيف 

م��ن��ا���ض��ف ال�������ض���ح���ون وت��ن��ظ��ي��ف 

وتنظيف  ال���داخ���ل  م���ن  ال��ث��الج��ة 

عليها  تو�ضع  التي  ال�ضطوح  جميع 

الأطعمة يف املطبخ.

»صدمات كهربائية« تقوي الذاكرة 
وتكافح الزهايمر

�ضدمات  ير�ضل  �ضنعوه  حديثاً  جهازاً  اأن  اإىل  اأمريكيون  علماء  خل�ض 

كهربائية قادر على حت�ضني قدرات ذاكرة الإن�ضان، يف خطوة واعدة تعزز 

اآمال مر�ضى الزهامير، الذي يعرف ب�»مر�ض الن�ضيان«.

واأوردت �ضحيفة »تلغراف« الريطانية، اأن اجلهاز اجلديد يزيد قدرة 

الدماغ على التذكر بن�ضبة 15 يف املئة، واأجرى الدرا�ضة علماء يف جامعة 

.»Nature Communications« بن�ضلفانيا، ون�ضرت يف دورية

ويعمل اجلهاز على مراقبة الدماغ ملعرفة املوؤ�ضرات لالأ�ضخا�ض الذين 

اخلاليا  اإىل  �ضغرة  كهربائية  موجات  ير�ضل  ثم  معينة،  كلمات  ين�ضون 

الع�ضبية.

ويقول الباحثون اإن تن�ضيط مناطق معينة م�ضوؤولة عن اللغة يف الدماغ، 

هذا  وي�ضنف  الكلمات،  تذكر  على  املر�ضى  ق��درة  حت�ضني  على  ي�ضاعد 

اجلهاز �ضمن تقنيات التحفيز الع�ضبي، التي ت�ضتخدم يف حت�ضني النوم 

وكبح القلق.

ال�ضدغي  الف�ض  ا�ضتهدفت  مري�ًضا   25 على  جتربة  العلماء  واأج��رى 

اجلبهي يف الدماغ، الذي يعتقد اأنه يوؤدي دوًرا يف ت�ضكيل الذاكرة، وجرى 

تن�ضيط هذا الف�ض بوا�ضطة اجلهاز الذي و�ضع على راأ�ض املر�ضى، وراح 

ير�ضل نب�ضات.

ح�ضابية  مهام  اإج��راء  ثم  �ضائعة،  كلمة   12 تذكر  املر�ضى  من  وطلب 

الكلمات جمدًدا،  تذكر  منهم  يطلب  اأن  قبل  تركيزهم،  ت�ضتيت  اأجل  من 

وخل�ض الباحثون اإىل اأن قدرة املر�ضى على التذكر، حت�ضنت بن�ضبة 15 

يف املئة.

ال�ضخ�ضية  ا�ضطراب  م�ضطلح  ا�ضتخدام  على  منا  الكثر  اعتاد 

ال�ضخ�ض غر  ت�ضرفات  اإىل  اإ�ضارة  واملواقف،  الظروف  بع�ض  حتت 

من  اأمن��اط  هناك  طبعاً  الطارئة،  اأو  لالأنظار  امللفتة  اأو  املنا�ضبة 

اأعرا�ض  تظهر  الأ�ضخا�ض  بع�ض  بها  يقوم  والت�ضرفات  ال�ضلوكات 

و�ضمات ال�ضخ�ضية امل�ضطربة عليهم، ولكن ذلك ل يدوم ويتكرر اإىل 

ا�ضطرابات  �ضمن  اإكلينيكًيا  ت�ضخي�ضهم  اأو  ت�ضنيفهم  لنا  يجيز  حد 

الإح�ضائي  للدليل  اخلام�ضة  الن�ضخة  �ضنفت  لقد  ال�ضخ�ضية، 

النف�ضيني  الأط��ب��اء  راب��ط��ة  ع��ن  ال�����ض��ادرة  النف�ضية  لال�ضطرابات 

فئات  ثالث  ت�ضنيفها يف  اأنواع مت  ع�ضرة  ال�ضخ�ضية يف  ا�ضطرابات 

اأو جمموعات  رئي�ضة على النحو التايل:

�ضخ�ضية  مثل  الطباع  الغريبة  ال�ضاذة  املجموعة  الأوىل:  الفئة 

البارانويا التي ت�ضك بالأقارب ول تثق بهم؛ والف�ضامية »�ضكيزوويد« 

اإقامة  على  ال�ضخ�ض  قدرة  عدم  واللتان جت�ضدان  الف�ضامية،  و�ضبه 

اأو احلميمية. العادية  �ضواء  الجتماعية  العالقات 

والنزعة  املبالة  بعدم  تت�ضم  اأنواع  اأربعة  وتت�ضمن  الثانية:  الفئة 

الرنج�ضية  ال�ضخ�ضية  مثل  ت�ضرفاتها،  يف  والنفعالية  الدرامية 

املعجبة بذاتها، اأو تلك ال�ضخ�ضية املناه�ضة للمجتمع امليالة لنتهاك 

ال�ضخ�ضية  تلك  اأو  »ال�ضيكوباثيهة«،  والتطاول عليهم  الآخرين  حقوق 

ال�ضخ�ضية  تلك  اأو  ال�ضخ�ضية  عالقاتها  يف  امل�ضتقرة  غر  احلدية 

وردود  انفعالتها  يف  باملبالغة  الأنظار  لفت  حتاول  التي  الهي�ضترية 

اأفعالها..

م�ضمى  الدليل  عليها  اأطلق  جمموعة  فت�ضم  الثالثة:  الفئة  اأم��ا 

بالتجنب  اإم��ا  تت�ضم  �ضخ�ضبة  اأمن��اط  وتت�ضمن  والقلقة،  اخلائفة 

لعتقادها  الجتماعي  والتعاي�ض  الإن��دم��اج  على  ال��ق��درة  وع��دم 

التي  ال�ضخ�ضية  تلك  اأو  للنقد،  املفرطة  وح�ضا�ضيتها  الكفاءة  بعدم 

يف  م�ضتغرقة  يجعلها  مما  عليها  القهرية  الو�ضاو�ض  ب�ضيطرة  تت�ضم 

باإفراط  الكماليات  على  واحلر�ض  والرتتيب  التنظيم  مو�ضوعات 

ملحوظ؛ يف حني اأطلق على النمط الأخر من هذه املجموعة م�ضمى 

والتي متيل يف ت�ضرفاتها وطباعها  التكالية،  ال�ضخ�ضية العتماديه 

والأمان خ�ضية  بحثاً عن احلماية  الآخرين  اأح�ضان  اإىل الرمتاء يف 

املجتمع.   ومطالب  النف�ضال 

اأن��واع  بع�ض  بها  تت�ضم  ال��ت��ي  وال�ضفات  لل�ضمات  جممل  ه��ذا 

اخلام�ض  الإ�ضدار  يف  وردت  كما  الع�ضرة،  ال�ضخ�ضية  ا�ضطرابات 

نعود  وقد  2013؛  مايو   يف  ال�ضادر  النف�ضية  ال�ضطرابات  لدليل 

يف  ال�ضطرابات  هذه  من  ال�ضائعة  الأنواع  اأو  الفئات  بع�ض  لتناول 

عدد اأو اأعداد اأخرى قادمة باإذن اهلل .

النف�ض علم  ق�ضم 

باجلامعة النف�ضية  ال�ضحة  لتعزيز  الدائمة  اللجنة  اإ�ضراف   �

هل أنا مضطرب الشخصية؟

اأ.د. فهد عبداهلل الدليم

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100
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يف در����ص��ة ج��دي��دة، ح���دد ع��ل��م��اء �أع�����ص��اب 

»خاليا �لقلق« يف منطقة �حل�صني لدى �لفئر�ن، 

�أن هذه �خلاليا موجودة  �عتقادهم  وعربو� عن 

ميكن  �الكت�صاف  هذ�  و�أن  �أي�ًصا،  �الإن�صان  لدى 

وتطوير  �لقلق  ��صطر�بات  فهم  يف  ي�صاعد  �أن 

عالجات ناجحة لها.

وقد تعرَّف علماء �أع�صاب يعملون يف جامعة 

�إيرفنج  ومركز  فر�ن�صي�صكو  �صان  يف  كاليفورنيا 

�لطبي يف جامعة كولومبيا على خاليا دماغية يف 

م  �لتحكُّ م�صوؤولة عن  تكون  قد  منطقة �حل�صني 

�أجريت على  �لدر��صة  �أن  ورغم  �لقلق،  مب�صاعر 

�لفئر�ن، لكنَّ »ريني هني« �أحد �ملوؤّلفني يف �لبحث 

يتوقع وجود خاليا �لقلق هذه عند �الإن�صان �أي�ًصا.

ع�صبية،  �إ�صار�ت  �لقلق  خاليا  تطلق  عندما 

�لدماغ  يف  حم��ددة  مناطق  �إىل  ر�صائل  تر�صل 

تتحكم ب�صلوكيات �لقلق، و�صملت هذه �ل�صلوكيات 

بعدم  �أ�صعرتها  �لتي  �ملو�قع  �لفئر�ن جتنب  عند 

و�صرح  �أماًنا،  �أكرث  مو�قع  �إىل  ومغادرتها  �الأمان 

»هني« ذلك يف بيان �صحفي بقوله: »تعني �ملو�قع 

�لتي  �ملك�صوفة  �ملو�قع  �لفئر�ن  عند  �الآمنة  غري 

تزيد فر�صة تعرُّ�صها للحيو�نات �ملفرت�صة«.

وقد �أ�صار بحث �صابق �إىل جمموعة من �خلاليا 

�ملختلفة �لتي تلعب دوًر� يف م�صاعر �لقلق، لكنَّ 

�أوَّل  �خلاليا �ملكت�صفة يف �لدر��صة �جلديدة تَُعدُّ 

�حليو�ن  عند  حقيقية  قلق  بحالة  ترتبط  خاليا 

ب�صرف �لنظر عن �لبيئة �ملحيطة به.

�لتي  �لدر��صة  ه��ذه  يف  �لباحثون  و��صتخدم 

على  تعتمد  طريقة  ن��ي��ورون،  جملة  يف  نُ�ِصرت 

م باالإ�صار�ت �لتي  علم �لب�صريات �لور�ثية للتحكُّ

ن�صاط  رفعو�  فعندما  �لع�صبية،  �خلاليا  تطلقها 

و��صًحا  قلًقا  �صلوًكا  �لفئر�ن  �أبدت  �لقلق  خاليا 

و�متنعت عن ��صتك�صاف �لبيئة �ملحيطة.

يهدف  بالقلق  �ل�صعور  �أن  �أكد  �لبحثي  �لفريق 

�إىل م�صاعدة �حليو�ن على �إدر�ك �خلطر وجتنُّب 

�لبيئة �خلطرة، ويَُعدُّ �صعوًر� طبيعيًّا ومفيًد�، لكنَّه 

يتحوَّل �إىل م�صكلة �صّحية موؤملة و�صاّرة �إذ� خرج 

عن �صيطرة �لفرد.

ويَعدُّ عالج �لقلق لدى �لب�صر �صعًبا، �إذ تعرت�ض 

�حلالية،  �ل��ع��الج  و���ص��ائ��ل  �لعقبات  م��ن  ع��دي��د 

�لقلق  ع��الج  يف  �مل�صتخدمة  �الأدوي����ة  وت�صبب 

�لذين  �ملر�صى  وحتى  عديدة،  جانبية  �أعر��ًصا 

يتلقون عالًجا نف�صيًّا ودو�ئيًّا يجدون �صعوبة يف 

ال حلاالتهم. �لعثور على �لعالج �لفعَّ

يف  �لدكتور�ه  باحثة  جيمينيز  جي�صيكا  وقالت 

كلية �الأطباء و�جلر�حني يف جامعة كولومبيا: »بعد 

�حل�صني،  منطقة  يف  �خلاليا  هذه  �كت�صفنا  �أن 

مل  �لقلق  لعالج  ج��دي��دة  خ��ي��ار�ت  ع��ن  �صنبحث 

ت�صهم  �أن  بد  »ال  و�أ�صافت:  �صابًقا«.  لنا  تخطر 

جديدة  عالجات  تطوير  يف  �لبحث  ه��ذ�  نتائج 

للقلق �أو حت�صني �لعالجات �ملتاحة حاليًّا«.

�لوطني  �ملعهد  مدير  ج��وردون  جو�صو�  وق��ال 

�لبحث:  �أ�صهمت يف متويل  �لتي  �لعقلية  لل�صحة 

»�إذ� �كت�صبنا معرفة كافية عن هذه �خلاليا، فقد 

م  نطّور �أدو�ت ت�صّغل هذه �خلاليا وتطفئها للتحكُّ

لبنة  �لدر��صة  ه��ذه  ومتثل  �لنا�ض،  ل��دى  بالقلق 

ت�صهم يف بناء ما ن�صعى �إليه«.

بوا�سطة حتليل عني »فر�س النبي« ونظرته ثالثية الأبعاد

اأجراها باحثون بجامعة رومانية

اكتشاف مميز يساعد في تعزيز 
رؤية الروبوتات

دراسة توضح إمكانية أكل الثلج 
من عدمه

ي��ع��م��ل 

ب�����اح�����ث�����ون 

جلعل ����ص���م���ن م�������ص���روع  ي�صعى 

�لب�صرية  �لقيادة  �إىل  �أق��رب  �لذ�تية  �لقيادة 

�لعديدة  �لطرق  ملفاجاآت  ب�صال�صة  فت�صتجيب 

�ملوجودة  �لطرق  �أعقد  �أحد  يف  �ختبارها  عرب 

يف �ململكة �ملتحدة.

�ململكة  يف  ليدز  جامعة  من  باحثون  ي�صعى 

�إىل  �أق��رب  �لذ�تية  �لقيادة  جعل  �إىل  �ملتحدة 

»ه��ي��وم��ان  م�����ص��روع  �صمن  �لب�صرية  �ل��ق��ي��ادة 

در�يف« �لذي ي�صتمر لثالثني �صهًر�، و�صتخو�ض 

فيه �صيارت ذ�تية �لقيادة �لرحلة �الأكرث حتدًيا 

على �الإطالق يف �ململكة �ملتحدة.

�لتابع  �الأوروب����ي«  »�لتقني  �مل��رك��ز  ي�صارك 

ل�صمان  �لت�صاركية  �جلهود  يف  ني�صان  ل�صركة 

مع  �لتعامل  على  �لذ�تية  �لقيادة  تقنية  ق��درة 

�ل�صيناريوهات �لب�صرية �لطارئة وغري �ملتوقعة 

�لتي قد تو�جهها على طرق �لعامل �حلقيقي.

وق��ال��ت 

�لباحثة  م��ري�ت«  »ناتا�صا 

يف  �مل�����ص��روع  �أب��ح��اث  يف  �لرئي�صة 

»ت�صعى  ل��ي��دز:  يف  �ل��ن��ق��ل«  »در�����ص���ات  معهد 

يف  �لقيادة  ذ�تية  �ملركبات  دم��ج  �إىل  �جلهود 

�صيارة  بتطوير  ون��اأم��ل  عقبات،  دون  �ملجتمع 

هيومان در�يف لتقود على �لطريق مثل �لب�صر 

وتتنقل على كل �أنو�ع �لطرق يف ظروف �لقيادة 

�ملختلفة«، و�أ�صافت: »ميكن حتقيق هذ� بتطوير 

�إليه  يتطلع  ما  معرفة  ونرغب يف  خو�رزميتنا، 

�لب�صر يف جتارب �لقيادة �لذ�تية«.

وت�صمل �لتجربة �ختبار �لقيادة �لذ�تية على 

�مل�صار �لذي يبلغ طوله 320 كيلومرًت� يف دي�صمرب/

كانون �الأول من عام 2019، وقد مُتكن تقنيات 

حالًيا  تطويرها  يجري  �لتي  �لذ�تية  �لقيادة 

�صيارة هيومان در�يف من �كت�صاب �ل�صلوكيات 

�الإط��الق  وق��ت  بحلول  �ل��ق��ي��ادة،  يف  �لب�صرية 

�ملحدد، دون �ل�صلوكيات �لطائ�صة �لتي ترفع خطر 

�حل������������و�دث 

وتوؤدي �إليها.

تز�يد  �مل�صروع  �ن����ت���������ص����ار وي��و�ك��ب 

باتت  �إذ  �ملجتمع،  يف  �لقيادة  ذ�تية  �ل�صيار�ت 

�أ�صاطيل  �صمن  وت�صافر  �لطرق  على  تُخترب 

وتو�صعت لت�صمل �صيار�ت �ل�صالون و�مليني فان، 

م�صروع  يختربها  �لتي  �لتقنيات  تقطع  وق��د 

هيومان در�يف �أ�صو�ًطا طويلًة يف ت�صهيل دخول 

�ملجتمع �إىل ع�صر �لنقل �جلديد هذ�، وخا�صًة 

لل�صيار�ت  كبرية  �أع���د�د  ��صتخد�م  تز�يد  مع 

ذ�تية �لقيادة.

وق���ال »م���ارك وي�����ص��ت��وود« م�����ص��وؤول �لتقنية 

كاتابولت«:  �صي�صتمز  »تر�ن�صبورت  يف  �لرئي�ض 

»�صيُح�صن هذ� �مل�صروع �لريادي خربة �ل�صائقني 

�لقيادة«،  ذ�تية  �ل�صيار�ت  ي�صتخدمون  �لذين 

�لعمل  من  كثري  �أمامنا  ز�ل  ما  »لكن  و�أ�صاف: 

يف  �ال�صطناعي  �ل��ذك��اء  مع  �الآل��ة  تعلم  لدمج 

�لقيادة«.

تعترب دقة احلكم على امل�سافة، من اأكرب التحديات التي تواجه الروبوتات 

ا مذهلاً  وتقدماً ا  اكت�سافاً اأنهم حّققوا  بريطانيون  ويّدعي علماء  احلديثة، 

ا،  الأب��ع��اد، وحالياً النظرة ثلثية  ذات  النبي«  »فر�س  من خلل حتليل عني 

الطائرات  ت�ستخدمها  التي  تلك  للروبوت، وخا�سة  »ال��روؤي��ة«  اأنظمة  متيل 

بدون طيار، اإىل تقليد الروؤية املج�سمة الب�سرية »الإ�سرتيو«، فكل عني ترى 

ا، والدماغ يدمج الروؤيتني خللق �سورة واحدة، يف حني  روؤية خمتلفة هام�سياً

ت�ستخدم ال�سور املتفاوتة حل�ساب مدى ُبعد الأ�سياء.

ويعمل هذا النظام ب�سكل جّيد لدى الب�سر، اإل اأن الأنظمة ال�سطناعية 

التي تقوم على اأ�سا�س نف�س املفهوم تتطلب قوة حا�سوبية كبرية، مما يبطئ 

ويرهق الروبوتات، ولذلك بحث متخ�س�سون يف جامعة نيوكا�سل عن اأمثلة 

النبي«  »ف��ر���س  على  ورك���زوا  احليوانية  اململكة  املج�سمة يف  ل��ل��روؤي��ة  اأخ���رى 

باعتبارها احل�سرة الوحيدة املعروفة بامتلك الروؤية املج�سمة.

ن��ظ��ارات حمراء  ال��ف��ري��ق بت�سميم  ق��ام  روؤي���ة احل�����س��رة،  ن��ظ��ام  ولتحقيق 

الع�سل،  ب�سمع  ا  موؤقتاً بل�سقها  وقاموا  ا  خ�سي�ساً م�سممة  الأب��ع��اد  ثلثية 

معقدة  اأمن���اط  ع��ن  ف�سلاً  لفري�سة،  متحّركة  ���س��وراًا  للح�سرات  واأظ���ه���روا 

ا للتحقيق يف روؤية الإن�سان ثلثية الأبعاد. منقطة والتي ُت�ستخدم اأي�ساً

الفري�سة  النبي« يهاجم فقط  »ف��ر���س  ا لأن  ن��ظ��راً اأن��ه  ال��ت��ج��ارب  ووج���دت 

املتحّركة، فاإن عملياتها الع�سبية ل تهتم مبقارنة تفا�سيل ال�سور الثابتة 

يف كل عني، وبدلاً من ذلك، يحكمون على امل�سافة عن طريق البحث بب�ساطة 

عن الأماكن التي تتغري فيها ال�سورة، وهم يفعلون ذلك اأف�سل من الب�سر.

الدرا�سة ن�سرت يف جملة »Current Biology« وخل�ست اإىل اأن نظام 

ا« واأب�سط من الذي ي�ستخدمه الب�سر، وهذا  روؤي��ة »فر�س النبي« »قوي ج��داً

يعني اإمكانية توفر قالب اأف�سل بكثري للروبوتات.

»العديد من  اإّن  البحث،  ال��ذي عمل يف  ال��ط��راون��ة،  الدكتور غيث  وق��ال 

الروبوتات، ت�ستخدم الروؤية املج�سمة »الإ�سترييو« مل�ساعدتها على التنقل، 

ولكن هذا عادة ما يعتمد على »اإ�سترييو« الإن�سان املعقدة، وحيث اإّن اأدمغة 

الكثري من  اأن يتطلب  روؤيتها ل ميكن  �سكل  ف��اإن  ا،  احل�سرات �سغرية ج��داً

املعاجلة احلا�سوبية، اأي ميكن العثور على تطبيقات مفيدة يف الروبوتات 

ذات الطاقة املنخف�سة«.

ن�صرت جامعة رومانية نتائج در��صة حول �صالمة �أكل �لثلج، و�لتي 

تعد �لتجربة �الأوىل من نوعها يف رومانيا، وقال �صتيفان ماثي وهو 

�أجريت تظهر  �إن �لتجربة �لتي  �أ�صتاذ يف جامعة �صابييتا �لرومانية، 

�الأكرث  ومن  يوم،  ن�صف  عليه  م�صى  �لذي  �لثلج  �أكل  �ملمكن  من  �أنه 

�أما بعد مرور يومني فال يكون  �لباردة،  تاأكله يف �الأ�صهر  �أن  �صالمة 

ماأمونا �أكله.

و�أثناء �إجر�ء �لتجربة جمع �لباحثون �لثلج من حديقة »مومن دو�ر« 

يف »مريوكريا كيوك« بو�صط رومانيا يف يناير/ كانون ثان وفرب�ير/ 

وعفن  بكترييا  تنمية  وحاولو�  معقمة،  حاويات  يف  وو�صعوه  �صباط 

1.1- درجة  ت��رت�وح بني  �لتجربة يف درج��ات ح��ر�رة  فيها، و�أجريت 

مئوية �إىل 17.4- درجة مئوية يف �ملدينة، وهي و�حدة من �أكرث مدن 

كل  يف  بكتريية  عقد  خم�صة  هناك  كانت  يوم  وبعد  ب��رودة،  رومانيا 

مليمرت يف يناير/ كانون ثان، �أما يف فرب�ير/ �صباط فقد بلغ �لرقم 

�أربعة �أ�صعاف.

وقال ماثي: »�لثلج �لطازج به بكترييا قليلة للغاية، وبعد يومني كان 

�إىل  �لهو�ء«، ولفت ماثي  تلوث  نتيجة  �لبكترييا  �لع�صر�ت من  هناك 

�أنه خطرت له �لفكرة للمرة �الأوىل عندما ر�أى �أطفاله ياأكلون �لثلج، 

و�أ�صاف: »ال �أو�صي �أي �صخ�ض باأن ياأكل �لثلج، ولكني فقط �أقول �إنك 

لن متر�ض �إذ� ما �أكلت قلياًل منه«.

اكت�سفها باحثون بجامعة كاليفورنيا ومركز اإيرفنج الطبي

عرب م�رشوع م�سرتك بني جامعة ليدز واملركز التقني الأوروبي

خاليا القلق في الدماغ يمكن تشغيلها وتعطيلها

باحثون يسعون لجعل القيادة الذاتية 
أقرب للقيادة البشرية



برناجمها  خللال  مللن  حتديًثا  �آبللل  �شركة  �أ�للشللدرت 

»بيتا« يحمل �لرقم iOS 11.3 يتيح مل�شتخدمي هو�تف 

�أن  �لتاأكد من حالة �لبطارية، ومن �ملتوقع  �آيفون ميزة 

يتم �لإفر�ج عن هذه �مليزة كتحديث جديد ي�شل جلميع 

هو�تف �آيفون خال �لفرتة �لقادمة.

مع �لتحديث �جلديد لنظام iOS 11.3 �شتجد ق�شماً 

جديد�ً على �شفحة �إعد�د�ت �لبطارية �لتي تف�ّشل لك 

�شحة �لبطارية، حيث ميكنك عر�ض �ل�شفحة من خال 

�لذهاب �إىل �لإعد�د�ت ثم �لتوجه �إىل �لبطارية، بعدها 

يجب عليك �ختيار حالة �لبطارية »بيتا«، وهناك �شوف 

ت�شاهد �شحة �لبطارية �حلقيقة لهاتفك �لآيفون.

بالإ�شافة لذلك �شت�شاهد �لعو�مل �ملوؤثرة على حالة 

�لهاتف  �أد�ء  تقطيع يف  �أي  يحدث  كان  و�إذ�  �لبطارية، 

ميكنك تعطيل �مليزة �جلديدة بكل ب�شاطة، ومع ذلك �إذ� 

قام �لآيفون �خلا�ض بك بالإغاق ب�شكل ع�شو�ئي فاإن 

تلقائي على متكني نف�شها  �مليزة �جلديدة تعمل ب�شكل 

ملنع �أي �إغاق يف �مل�شتقبل.

�جلدير بالذكر �أنه �إذ� كان نظام iOS 11.3 �خلا�ض 

بك غري قادر على حتديد �مل�شتوى �ل�شحي للبطارية، 

�أو مر�كز  �آبل  �إىل متجر  تلقائي  ب�شكل  توجيهك  �شيتم 

�خلدمة �لتابعة لل�شركة لختبار �لبطارية �أو ��شتبد�لها.
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�أول ما يخطر  عند ح�شولك على هاتف »�أندرويد« جديد 

يف ذهنك هو نقل جهات �لت�شال من �لهاتف �لقدمي، حيث 

دفعًة  بك  �خلا�شة  �لت�شال  جهات  جميع  نقل  �لآن  ميكنك 

و�حدة، وذلك من خال عدة خطو�ت ب�شيطة:

- افتح تطبيق »جهات االت�صال« على هاتفك.

- �نقر على رمز �لقائمة �ملكون من ثاثة �أ�شطر يف �جلانب 

�لعلوي �لأمين.

- ا�صغط على االإعدادات.

- �نقر على ت�شدير �شمن �إد�رة جهات �لت�شال.

- حدد جميع جهات االت�صال لديك.

.VCF نقر على ت�شدير �إىل ملف� -

- قم بتغيري ا�صم امللف كما تريد، ثم قم بحفظه.

- �فتح جملد �لتنزيات على هاتفك.

- ا�صغط مطوالاً على ملف VCF الذي قمت بت�صديره.

- �نقر على رمز �مل�شاركة.

اأو يف ال��ري��د  - اخ���ر االآن ح��ف��ظ امل��ل��ف يف ق��وق��ل دراي����ف 

االإلكروين اخلا�ص بك.

بالربيد  �إر�شاله  �أو  در�يللف  قوقل  �إىل  �مللف  حتميل  بعد 

�لإلكرتوين، قم بفتح �مللف من �لهاتف �جلديد و�شيتم حفظ 

جهات �لت�شال على هاتفك �لل»�أندرويد« ب�شكل مبا�شر.
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كيفية التحقق من حالة 
بطارية »آيفون« في 

التحديث التجريبي

4 نصائح من 
قوقل للحفاظ على 

خصوصيتك

و�مللللز�يلللا  �لأدو�ت  بللعلل�للض  بللتللقللدمي  قلللوقلللل  تلللقلللوم 

معلوماتهم  على  �حلفاظ  يف  ت�شاعدهم  للم�شتخدمني 

�خلا�شة ب�شكل �آمن، و�شو�ًء كنت ت�شتخدم جي ميل �أو 

فاإليك  �لإنرتنت،  بالت�شفح فقط على  تقوم  �أو  يوتيوب 

هذه �لن�شائح �ملهمة:

* �إجر�ء فح�ض �لأمان: كل ما يلزم لتاأمني ح�شابك 

g.co/ يف قوقل، هو دقيقتان فقط، فما عليك �إل زيارة

ن�شائح  على  �شتح�شل  حيث   ،securitycheckup
مهمة يجب عليك �تباعها لت�شاعدك يف �حلفاظ على 

خ�شو�شيتك.

* �لتحذير�ت �لتلقائية: �كت�شاف �لحتيال و�لت�شيد 

تعمل  يكون حتدًيا، حيث  �أن  �خلطرة ميكن  �ملو�قع  �أو 

على  حتتوي  �لتي  �ملو�قع  �كت�شاف  على  قوقل  �أنظمة 

بر�مج �شارة وتقوم بتحذيرك ب�شكل مبا�شر.

* �مل�شادقة �لثنائية: يجب عليك حماية ح�شابك من 

بريدك  تاأمني  ميكنك  حيث  �لثنائية،  �مل�شادقة  خال 

مع  بخطوتني،  �لتحقق  تن�شيط  خال  من  �لإلكرتوين 

ورمز  �ملللرور  كلمة  على  حت�شل  �أن  عليك  �مليزة،  هذه 

�إر�شاله �إىل �لهاتف �ملحمول �خلا�ض  �لتحقق �لذي مت 

بك لتكون قادر�ً على �لو�شول �إىل �شندوق �لربيد �لو�رد 

يف بريدك �لإلكرتوين.

* حتميل �لتطبيقات: �إذ� كنت من م�شتخدمي نظام 

عن  فقط  �لتطبيقات  حتميل  عليك  يجب  �أنللدرويللد، 

طريق متجر قوقل باي، حيث قامت قوقل باإز�لة �أكرث 

لنتهاك  وحده،   2017 عام  تطبيق يف   700،000 من 

هذه �لتطبيقات �شيا�شات �ل�شركة.

android. كما ميكن للم�شتخدمني زيارة هذ� �ملوقع

�أدو�ت �لتحكم،  com/find للح�شول على �ملزيد من 
وحتديد موقع �لهو�تف �لذكية بدقة.
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�خلللرت�ع  بللللر�ءة  بطلب  في�شبوك  �للشللركللة  تللقللدمللت 

لتقنية تك�شف، ب�شكل تلقائي، عن �لو�شع �لجتماعي 

»ديلي  �شحيفة  وذكللرت  للم�شتخدمني،  و�لقت�شادي 

ت�شنف  �جلللديللدة  �لتقنية  �أن  �لللربيللطللانلليللة،  ملليللل« 

»�لطبقة  فئات  ثاث  من  و�حللدة  �شمن  �مل�شتخدمني 

�لعاملة« �أو »�لو�شطى« �أو »�لعليا«.

وبح�شب �ل�شحيفة، ميكن للتقنية �جلديدة، �إذ� ما 

�إذ� ما كنت  مت تطبيقها حتديد م�شتو�ك �لجتماعي 

غنياً �أم فقري�ً، و�أ�شافت �أن تاريخ بر�ءة �لخرت�ع يعود 

�إىل 27 يوليو/متوز 2016، لكن مت �لإعان عنها من 

قبل �ل�شركة خال فرب�ير/�شباط 2018.

�ملتعلقة  �لللبلليللانللات  كللافللة  �لللنللظللام  هلللذ�  ويللجللمللع 

لتحديد  �ملللنللازل،  وملكية  �لتعليم  يف  بالأ�شخا�ض 

و�شعهم �ملادي و�لجتماعي، وي�شتقي »في�شبوك« تلك 

للم�شتخدم،  �لأ�شئلة  من  عدد  توجيه  عرب  �ملعلومات 

�لعمر، و�شيطلب من هم بني  �ل�شوؤ�ل عن  �لبد�ية  يف 

20 �إىل 30 �شنة �لإف�شاح عن عدد �لأجهزة �ملت�شلة 
بالإنرتنت �لتى ميلكونها، يف حني ي�شاأل من عمره من 

30 �إىل 40 �شنة �إذ� كان ميتلك منزلً �أم ل.
ومن �ملعلومات �لتي يتم �لبحث عنها �أي�شاً �ل�شفريات 

�لتي قام بها �مل�شتخدم، و�أنو�ع �لأجهزة �لتي ميتلكها، 

وعدد �لأجهزة �لذكية وم�شتويات �لتعليم.

�خلو�رزمية  �لبيانات حتللدد  هللذه  خللال  ومللن 

�خلللا�للشللة بللاملللوقللع مللا هو 

م�شتوى �مل�شتخدم بدقة 

كبرية.

ويللتللمللكللن هلللذ� 

�لنظام من حتديد 

�لجتماعية  �لفئة 

للللللملل�للشللتللخللدمللني 

علللن طلللريلللق �مللللد�ر�لللض 

و�جلامعات �مل�شجلة عرب 

ح�شاباتهم، و�لأحياء �لتي 

�إىل  �إ�شافة  بها،  ي�شكنون 

ميتلكها  �لتي  �لأجللهللزة  بعدد  �لتنبوؤ  من  متكنه 

�مل�شتخدم.

يريدون عادة  �مل�شتخدمني ل  باأن  »في�شبوك«  و�أقر 

م�شاركة دخلهم على �لإنرتنت، لذلك فاإن �ملوقع يجمع 

موؤ�شر�ت حول �لدخل مثل �ل�شفر، و��شتخد�م �لإنرتنت 

وملكية �لأجهزة �ملتنوعة، ويعمل نظام »في�شبوك« على 

جمع  على  قدرته  لتح�شني  با�شتمر�ر،  كفاءته  تطوير 

�ملعلومات حول �مل�شتهلكني.

و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أنه من غري �لو��شح ما �إذ� 

كانت بر�ءة �لخرت�ع �شتطبق فعلياً على �أر�ض �لو�قع 

�أم ل.

»ذ�  موقع  عن  لل�شحيفة  �لإلللكللرتوين  �ملوقع  ونقل 

على  �شتعمل  في�شبوك  »�شركة  �أن  �لأمريكي،  هيل« 

و�لقت�شادي  �لجتماعي  �لو�شع  لتتبع  �لتحليل  ذلك 

للم�شتهلكني، من �أجل عر�ض �أف�شل �لإعانات لهم«.

�أي �شيء  �أل تفعل �ل�شركة  �أنه من �ملمكن  و�أ�شاف 

للح�شول  �ل�شركة  ت�شعى  ما  غالباً  �إذ  �لخرت�ع،  بهذ� 

حتى  �حلديثة،  �لتكنولوجية  �لخرت�عات  بللر�ءة  على 

ت�شبح  رمبللا  لكن  تنفذها،  مل  و�إن 

مهمة يف خططها  �لللرب�ءة  تلك 

�مل�شتقبلية.

ويف يونيو/حزير�ن 2017 

بر�ءة  عن  »في�شبوك«  �أعلن 

��شتخد�مها  يللنللوي  �خللللرت�ع 

ي�شعر  �لتي  �لعو�طف  لتحليل 

بللهللا �مللل�للشللتللخللدم وتللظللهللر 

علللللى وجلللهللله، وذللللك 

كامري�  خللال  مللن 

هللاتللفلله �لللذكللي �أو 

�حلا�شب  كللامللري� 

وتهدف  �ملللحللمللول، 

�لتكنولوجيا  هلللذه 

فعل  ردود  مللر�قللبللة  �إىل 

حني  وذللللك  �مل�شتخدمني، 

يللتللفللاعلللللون ملللع �ملللنلل�للشللور�ت 

�لتي  و�لإعللانللات  و�لر�شائل 

يرونها يف ح�شاباتهم.
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»اأب��ل« االأمريكية  اعرفت �صركة 

ال�����ص��ي��ف��رات ال��رجم��ي��ة  ب��ع�����ص  اأن 

»ال�����ص��ور���ص ك����ود« اخل��ا���ص��ة بنظام 

ج���رى  اإ����������ص«  اأو  »اآي  ال���ت�������ص���غ���ي���ل 

ما  وف��ق  االإن��رن��ت،  ت�صريبها على 

ذكرته تقارير اإعالمية.

وق��ال��ت ال��ت��ق��اري��ر اإن »ال�����ص��ور���ص 

كود« امل�صتخدم يف نظام الت�صغيل 

»iOS 9« مت ت�صريبه ون�صره على 

موقع »غيت هاب«.

وغ��ال��ب��ااً م���ا حت��ت��ف��ظ ال�����ص��رك��ات 

امل�����ص��ن��ع��ة ل��ل��ه��وات��ف ب�����ص��ي��ف��رات��ه��ا 

ت�صربها  وال  لنف�صها  ال��رجم��ي��ة 

الأي ك���ان، وق��د اأم���رت »اأب����ل« موقع 

»غيت هاب« بحذف وم�صح االأكواد 

ه��ذا  اأن  اإىل  م�����ص��رية  ال���رجم���ي���ة، 

»الت�صريب لن ي�صر باأمن و�صالمة 

هواتفها«.

اإن »ال�����ص��ور���ص  وق���ال���ت ال�����ص��رك��ة 

ك���ود ال����ذي مت ت�����ص��ري��ب��ه ق����دمي، اإذ 

ا  حالياً اأجهزتنا  معظم  ت�صتخدم 

واأ���ص��اف��ت:   .»10 اإ����ص  اأو  اآي  ن��ظ��ام 

املئة  93 يف  ف��اإن  لبياناتنا،  »وف��ق��ااً 

ي�صتخدمون  اأب��ل  م�صتخدمي  من 

ال��ن��ظ��ام ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي اجل���دي���د، ما 

اأن  ه��ذا الت�صريب لن ي�صر  يعني 

يف �صيء«.

alarabiya :امل�صدر

تسريب شيفرات

»آي أو إس«
وأبل تعترف باالختراق

11 خطوة لنقل جهات االتصال 
إلى هاتفك الجديد

فيسبوك
يصنف مستخدميه

»فقري« و»غني« و»متو�سط«



غرائب حول العالم

جريدة تتحول أوراقها إلى نباتات 
بعد قراءتها

�أن تنتهي  ما تر�ه يف �ل�صور هي جريدة Mainichi �ليابانية، بعد 

�أور�قها حتتوي على بذور  �إن  من قر�ءتها قم بتمزيقها و�زرعها، حيث 

نباتات ويعمل حربها ك�صماد لهذه �لنباتات، يقول ماِلك �جلريدة: نحن 

نرد �جلميل للطبيعة، لأننا يوًما ما �أخذنا هذه �لأور�ق منها.

ح�صل جدل وردود �أفعال متباينة يف �ملجتمع 

�ل�صحي  �لتاأمني  نظام  تطبيق  ح��ول  �ل�صعودي 

يف �ملجتمع، ولعل �أهم �لأ�صباب تعود �إىل بع�ض 

منها  نذكر  �لنظام،  و�لتخوف من هذ�  �ملحاذير 

على �صبيل �ملثال: من �لناحية �لعملية �لتطبيقية 

حمدود  ع��دد  �صوى  حالياً  �ململكة  يف  توجد  ل 

�مل�صوؤولية،  بحجم  مقارنة  �لتاأمني،  �صركات  من 

�ململكة،  مناطق  بني  �مل�صاو�ة  عدم  من  ويخ�صى 

على  معينة  منطقة  يف  مري�ض  يح�صل  حيث 

حديثة  م�صت�صفيات  يف  تتمثل  متطورة  خدمات 

منطقة  يف  �آخ���ر  مري�ض  يح�صل  بينما  ك��ب��رة 

�أو  �أخرى على خدمات �صحية يف م�صتو�صفات 

م�صت�صفيات �صغرة رغم �أن قيمة �لتاأمني �لتي 

�لتاأمني  ي��وؤدي  وق��د  و�ح���دة،  منهما  كل  يدفعها 

�ل�صحية  �خلدمات  �أ�صعار  �رتفاع  �إىل  �ل�صحي 

خدماته  �أ���ص��ع��ار  يف  �خل��ا���ض  �لقطاع  وم��غ��الة 

نظر�ً لزيادة �لطلب على خدماته. كما قد يوؤدي 

عدم  �إىل  �ل�صحي  للتاأمني  �لطوعي  �لتطبيق 

وفئات  �صر�ئح  جميع  على  �لتطبيق  �صمولية 

�لدولة وموظفي  �ل�صعودي من موظفي  �ملجتمع 

متجر�ً  ميلكون  ومن  متقاعدين،  خا�ض،  قطاع 

خا�صاً، و�لطالب، و�لعاطلني عن �لعمل وهكذ�.

�أ�صدر  فقد  �لدينية،  �ل�صرعية  �لناحية  ومن 

جمل�ض �لفقه �لإ�صالمي �لدويل يف دورته �ل�صاد�صة 

ع�صرة قر�ر�ً ب�صاأن حكم �لتاأمني �ل�صحي جاء فيه 

»�أن �لتاأمني �ل�صحي �إذ� كان مبا�صر�ً 

جائز  فاإنه  �لعالجية  �ملوؤ�ص�صة  مع 

�صرعاً، �أو �أن يكون �لتاأمني �ل�صحي 

�إ�صالمي  تاأمني  �صركة  طريق  عن 

�ل�صو�بط  وف���ق  ن�صاطها  ت����ز�ول 

�ل�صرعية، و�إذ� كان �لتاأمني �ل�صحي 

عن طريق �صركة تاأمني جتاري فهو 

غر جائز«.

�ل�صيخ »ع . م« يرى �أن »�لتاأمني 

لي�ض تربعاً و�إمنا يح�صل فيه ب�صفة 

ذلك  يختلف يف  ول  تعاون غر مق�صود،  عامة 

�لتاأمني  ف�صركات  و�لتجاري،  �لتعاوين  �لتاأمني 

قائمة على �لإلز�م و�للتز�م باحلقوق و�لو�جبات، 

و�أن �لقول �إن �لتاأمني �لتجاري ي�صتمل على �لربا 

ل  �لتعاوين  و�لتاأمني  و�جلهالة  و�لغرر  و�لقمار 

ي�صتمل على ذلك فهو قول غر دقيق، بل ميكن 

�مل�صلك  هذ�  ي�صلك  �لتعاوين  �لتاأمني  �إن  �لقول 

على  �لتاأمني  ��صتمل  و�إذ�  بالقذة،  �لقذة  ح��ذو 

�صفة و�حدة من تلك �ل�صفات ل نعلم خالفاً يف 

بطالنه«.

�أما �ل�صيخ »ع . ع« فرى »�أن عقد �لتاأمني �لذي 

حدث يف هذ� �لزمن م�صاألة ع�صرية حادثة ونازلة 

جديدة، و�أ�صبحت �حلاجة �إليه ملحة، وقد بحث 

عدد من �لُعلماء هذه �مل�صاألة بحثاً دقيقاً و�أفتو� 

بجو�ز هذ� �لعقد لأدلة �أو�صحوها يف كتبهم، ومن 

عبد�هلل  �ل�صيخ  �لعلماء  ه��وؤلء 

رئي�ض حماكم قطر  بن حممود 

رحمه  �صابقاً  �لدينية  و�ل�صوؤون 

�ل�صيخ  ف�صيلة  وم��ن��ه��م  �هلل، 

م�صطفى �لزرقا رحمه �هلل، وقد 

�أفتيت باجلو�ز منذ زمن طويل«. 

در��صة  هناك  بالذكر  �جلدير 

حتليلية �صابقة �أجريناها بعنو�ن 

�ملجتمع  يف  �ل�صحي  »�لتاأمني 

حتليلية  در����ص��ة   - �ل�����ص��ع��ودي 

مل�صمون ردود �لأفعال«، حيث مت جمع �لبيانات 

ومتثل   ،2017/5/16-9 بني  ما  �لفرتة  خالل 

�لإلكرتونية  �ملنتديات  �أح��د  يف  �لبحث  جمتمع 

ونظر�ً  �ل�صعودية،  �ل�صوق  يف  بالأ�صهم  �خلا�صة 

ل�صغر حجم عينة �لدر��صة فقد ��صتخدم �لباحث 

�ملتندى  يف  �مل�صاركني  جلميع  �ل�صامل  �حل�صر 

�ملختار، حيث �صملت ردود �لأفعال جتاه �صيخني 

لهما نف�ض �لر�أي بجو�ز تطبيق �لتاأمني �ل�صحي 

على  �لتحفظ  مت  وق��د  �ل�صعودي،  �ملجتمع  يف 

�لأول  باحلرف  و�ل�صتعا�صة  �ل�صيخني  �أ�صماء 

و�لأخر لهما، كمبد�أ �أخالقي يف �لبحث �لعلمي، 

وللحديث بقية �إن �صاء �هلل تعاىل، و�إىل �للقاء. 

د. علي بن اأحمد ال�سامل

املدينة الطبية اجلامعية

alisalem@ksu.edu.sa
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من  �لدر��صة  مقعد  على  �لطالب  متيز  يعد 

م�صتقباًل،  مهنته  يف  لتميزه  �لأ�صا�صية  �لعو�مل 

�إنه مبني على  �إذ  �ل�صعب،  بالأمر  لي�ض  و�لتميز 

�أ�ص�ض و��صحة تتمحور ب�صكل �أ�صا�ض حول �لبحث 

عن �ملعرفة و�قتنائها، وح�صن تنظيم �لطالب ملهامه، 

و��صتثماره �ملنا�صب لوقته، وتطويره للمهار�ت �لتي 

يكت�صبها، وح�صن تعاونه وجودة �أد�ئه �صمن فرق 

�لعمل �جلامعية.

وفيما يلي �أهم �لعو�مل �لتي توؤدي �إىل �لتميز:

• كلمة �ل�صر »�قر�أ« حت�صيل �ملعرفة:
�صتبقى �لكلمة �لأوىل يف �لقر�آن �لكرمي »�قر�أ« 

�لأ�صا�ض لك�صب �ملعرفة، و�ل�صر �لفعلي يف تطور 

�ملعرفة  بك�صب  �ملهتم  فالطالب  وتفوقها،  �لأمم 

ميتثل ملدلولت هذه �لكلمة مدركاً �أن �ملعلومة ل 

تبحث عن �أحد، و�إمنا �ملهتم بها هو �لذي يبحث 

عنها؛ م�صتخدماً كل �لإمكانيات و�لو�صائل �ملتاحة: 

من  وغ��ره��ا  �مل��ر�ج��ع،  �لإن��رتن��ت،  �ملحا�صر�ت، 

�لو�صائل، فتجده م�صتمتعاً باحل�صول عليها، جمد�ً 

يف حماولة �قتنائها و��صًعا ن�صب عينيه فائدة ذلك 

يف �لدنيا مبا يناله من منزلة ومكانة �جتماعية، 

ويف �لآخرة مبا يناله من �أجر م�صد�قاً لقوله �صلى 

�هلل عليه و�صلم: »من �صلك طريقاً يلتم�ض به علماً 

�صهل �هلل له به طريقاً �إىل �جلنة«.

• املحا�سرات:
�حر�ض على ح�صور �ملحا�صر�ت وعدم �لتغيب 

عنها، ل تدع حما�صرة تُفتك بدء�ً من �ملحا�صرة 

بزمالئك،  تلتقي  فيها  �ملقرر،  بو�بة  فهي  �لأوىل 

وتتعرف على �أ�صتاذ �ملقرر �لذي ي�صتعر�ض ويحدد 

جملة من �لأمور �ملهمة: خطة �ملقرر، و�ملخرجات 

�ملتوقعة منه، �ملر�جع �ملنا�صبة، ومو�عيد �لختبار�ت 

�لف�صلية، توزيع �لدرجات، مو�عيد �ملعمل، وغرها 

من �لأمور �ملهمة �لأخرى. �إن �لطالب �لباحث عن 

�لتميز يتابع �ملحا�صر�ت بفكر متقد، ول ي�صمح 

لنف�صه باأي ت�صرف غر منا�صب خاللها كالن�صغال 

�لزمالء  وقت  �أو هدر  �ل�صرود،  �أو  ثانوية،  باأمور 

م�صيعات  من  ذل��ك  وغ��ر  �جلانبية،  بالأحاديث 

�لوقت وم�صتتات �لذهن، بل على �لعك�ض من ذلك 

كافة  ي��دون  �لتميز  على  �حلري�ض  �لطالب  ت��رى 

�لأفكار �لأ�صا�صية حول كل مو�صوع من مو��صيع 

�ملحا�صرة، ويدرك �أن للمحا�صر�ت دور�ً �أ�صا�صياً 

يف �لتح�صر �جليد لالختبار�ت. ويف �ملح�صلة فاإن 

�لطالب �لباحث عن �لتميز يك�صب �ملعرفة ويح�صل 

على �ملعدل �لعايل، وهما �أ�صا�ض �لتميز يف �لعمل 

بعد �لتخرج، فاملتميز على كر�صي �لدر��صة يكون 

عادة متميز�ً يف مهنته. 

• التنظيم وااللتزام:
بها  نقوم  �لتي  ل��الأم��ور  �لتنظيم  ح�صن  يعد 

�لقو�عد  م��ن  ل��الأول��وي��ات  �ملنا�صب  و�ل��ت��ح��دي��د 

�لب�صيطة للتميز، فاحلياة مر�حل ولكل مرحلة عمل 

�أ�صا�ض ير�فقها، فالأولوية يف �ملرحلة �جلامعية هي 

للتخ�ص�ض و�لتميز فيه، ف�صخر كل ما هو خم�ص�ض 

لأعمالك  �لتنظيم  خ��الل  م��ن  �لغاية  لهذه  ل��ك 

�للتز�م  خ��الل  وم��ن  �إجن��ازه��ا،  و�ل�صعي حل�صن 

باملو�عيد �ملحددة: ت�صجيل �ملقرر�ت، �ملحا�صر�ت، 

�ملعامل، �لختبار�ت، �لو�جبات، �مل�صاريع، �لبحوث، 

وغر ذلك من �ملو�عيد �ملهمة، ومن خالل �للتز�م 

نقل  على  يعكفون  �لذين  �أ�صاتذتك  بتوجيهات 

معارفهم وخرب�تهم لطلبتهم وي�صعدون بتميزهم 

حيث يُعد ذلك متيًز� لهم �أي�ًصا.

• ا�ستثمار الوقت:
كل منا يعلم �أن �لوقت هبة كبرة من �هلل، و�أنه 

مورد نا�صب، فما يذهب منه ل يعود، فالطالب 

�أهم  �أن هدر �لوقت من  �ملتميز هو �لذي يدرك 

�أ�صباب �لف�صل، و�أن ح�صن ��صتثماره يف �إجناز �ملهام 

�لدر��صية و�لتي تتمحور ب�صكل �أ�صا�ض حول �لبحث 

عن �ملعلومة و�قتنائها من �أهم �أ�صباب �لتميز.

• التعاون:
قوة �مل��رء لي�صت فقط يف �صخ�صه، �إمن��ا مبن 

�أ�صتاذك   ومع  زمالئك  مع  فتحليك  �أي�صاً،  حوله 

بروح فريق �لعمل �ملتو�د �صيمكنك من �لن�صمام 

�إىل �لأ�صرة �ملتعاونة على �لرب و�كت�صاب �ملعرفة، 

و�مل�صاهمة �لفعلية يف خلق �لبيئة �لتعليمية �لتي 

توؤهلك للتميز، ومتكن جامعتك من �لريادة.

• االإر�ساد االأكادميي:
كل  �لأكادميي  لك مر�صُدك  يقدم  �أن  يُفرت�ض 

ما ميكنه من دعم، فال ترتدد يف ��صت�صارته فيما 

يعرت�ض طريقك من عقبات ل تتمكن من تذليلها، 

مع �ل�صعي �ل��دوؤوب لأن تطور ذ�تك وتعتمد بعد 

�هلل على نف�صك كي متتلك �ملنهج �لذي ميكنك 

من تذليل �لعقبات ب�صكل ذ�تي؛ كون ذلك �إحدى 

للمزيد من  للمهارة، وك�صبك  �لو�صائل لمتالكك 

�لثقة بالنف�ض.

عمادة تطوير �ملهار�ت

إرشادات في السعي نحو التميز

التأمين الصحي والمجتمع »5/4«

»َوَما ِمْن د�باٍَّة يف �لأر�ِض �إِلاَّ َعلَى �هلِل 

ُكلٌّ  َوُم�ْصتَْوَدَعها  َها  ُم�ْصتََقراَّ َويَْعلَُم  ِرْزُقَها 

يِف ِكتاٍب ُمبني«.

�صدق �هلل �لعظيم

عبدالرحمن العبيد

كلية العلوم

 رؤية اجتماعية

 إرشادات أكاديمية



كتب: خالد اليو�سف

جامعة  نظمت  ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  االحت��اد  بطوالت  �سمن 

بي�سة خالل الفرتة من 21-24 جمادى االأوىل بطولة جامعات اململكة يف 

22 جامعة  األعاب القوى واخ��رتاق ال�ساحية، و�سارك يف البطولة  بطولتي 

من خمتلف مناطق اململكة.

بطولة األعاب القوى

احتوت بطولة األعاب القوى على 11 م�ضابقة على م�ضتوى امل�ضمار وهي: 

100 مرت – 200 مرت – 400 مرت – 800 مرت – 1500 مرت جري – 4 
× 100مرت تتابع –  4 × 400 مرت تتابع – 110 مرت حواجز – 400 مرت 

حواجز -  3000 مرت – 5000 مرت.

بينما �ضملت 9 م�ضابقات على م�ضتوى امليدان وهي: القفز بالزانة – دفع 

اجللة – رمي الرمح – رمي القر�ص – اإطاحة املطرقة – الع�ضاري – الوثب 

العايل – الوثب الطويل – الوثب الثالثي.

الو�سول واال�ستعداد

و�ضلت بعثة جامعة امللك �ضعود اإىل بي�ضة �ضباح يوم الثالثاء 20 جمادى 

ي�ضبق البطولة، حيث  فنياً  الأوىل 1439هـ على اعتبار اأن هناك اجتماعاً 

عقد الجتماع يف ال�ضاعة التا�ضعة والن�ضف م�ضاء نف�ص اليوم، ومت خالل 

والإداريـــن  جهة  من  املنظمة  اللجنة  بن  حمــاور  عــدة  مناق�ضة  الجتماع 

واملن�ضقن يف اجلامعات امل�ضاركة من جهة اأخرى، وقد تقرر اأن يكون انطالق 

ومل�ضافة  والن�ضف ع�ضراً  الثالثة  ال�ضاعة  ال�ضاحية يف متام  �ضباق اخرتاق 

تزيد عن ثمانية كيلومرتات ون�ضف.

النقا�ص  من  الأكــر  الن�ضيب  القوى  لألــعــاب  كــان  الآخــر  اجلانب  يف 

الأمر الذي اأطال مدة الجتماع لأكرث من �ضاعة ون�ضف، حيث تقرر اأن 

الثاين  اليوم  اأما  لليوم الأول ع�ضر يوم اخلمي�ص،  تكون بداية امل�ضابقات 

ختام  ثم  امل�ضابقات  لكل  التتويج  و�ضيكون  امل�ضائية  الفرتة  على  فيقت�ضر 

البطولة.

نتائج اخرتاق ال�ساحية

يف  امل�ضاركة  عند  ح�ضناً  بالء  �ضعود  امللك  جامعة  منتخب  لعبو  اأبلى 

ال�ضباق  طــوال  مميزاً  اأداًء  لعبونا  قدم  حيث  ال�ضاحية  اخــرتاق  مناف�ضة 

مقدمن من خالله منوذجاً رائعاً جلميع املتناف�ضن من اجلامعات الأخرى، 

وحل منتخب جامعة امللك �ضعود يف املركز اخلام�ص بالرتتيب العام للبطولة 

كما هو مبن يف اجلدول.

الرتتيب العام للبطولة

املركز الأول: جامعة اأم القرى مبجموع 174 نقطة.

املركز الثاين: جامعة امللك �ضعود مبجموع 134 نقطة.

املركز الثالث: جامعة جازان مبجموع 95 نقطة.

تتويج اجلامعات

ال�ضعودية  للجامعات  الريا�ضي  الحتاد  رئي�ص  توج  املناف�ضات  ختام  ويف 

الدكتور عبداهلل بن راجح البقمي، واأمن عام الحتاد الدكتور �ضالح ال�ضقا، 

اجلامعات احلا�ضلة على املراكز الثالث الأول يف البطولة.
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استضافتها جامعة بيشة خالل الفترة 21 - 24 جمادى األولى

انطالق بطولة كأس مدير الجامعة

انطلقت بطولة كاأ�ص معايل مدير اجلامعة لكرة القدم، وذلك مبواجهة 

كلية علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين بطل الن�ضخة املا�ضية وكلية الآداب، 

التي كانت نداً �ضعًبا وفريًقا عنيًدا، حيث انتهى اللقاء بفوز كلية الريا�ضة 

والن�ضاط البدين بهدف وحيد.

الطبية  للخدمات  �ضلطان  الأمري  كلية  بن  الثاين  اللقاء  انتهى  فيما 

الطارئة وكلية علوم احلا�ضب واملعلومات بفوز الأخري بنتيجة 6 مقابل 3.

اجلدير بالذكر اأن البطولة تقام بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة.

اأن  الريا�ضية  والأندية  الرامج  اإدارة  مدير  اأو�ضح  اأخــرى  جهة  من 

مباريات يوم الثالثاء املا�ضي قد مت تاأجيلها، وذلك ب�ضبب اإقامة مباراة 

الهالل والعن الإماراتي على اإ�ضتاد اجلامعة �ضمن بطولة دوري اأبطال 

اآ�ضيا، حيث كانت اأول مباراة ي�ضت�ضيفها الإ�ضتاد.

مشاركة مميزة لمنتخبي ألعاب القوى والضاحية في 
بطولة الجامعات

د. البقمي يشكر جامعة بيشة لنجاح البطولة
للجامعات  الريا�ضي  الحتــاد  رئي�ص  البقمي  عبداهلل  الدكتور  عر 

عبدالرحمن  الدكتور  التعليم  وزيــر  نائب  ملعايل  �ضكره  عن  ال�ضعودية 

العا�ضمي حلر�ضه على تفعيل م�ضابقات ومناف�ضات الحتاد الريا�ضي 

للجامعات ال�ضعودية يف جميع حمافظات اململكة، وللجامعات ال�ضعودية 

ا�ضت�ضافتها  التي  ال�ضاحية  واخرتاق  القوى  األعاب  بطولة  امل�ضاركة يف 

بنجاح جامعة بي�ضة يف الفرتة 21 - 24 جمادى الأوىل 1439هـ، وكذلك 

للطالب امل�ضاركن يف هذه البطولة الذين قدموا لوحة تناف�ضية ريا�ضية 

ي�ضعى  ما  وهذا  املتميز  والأداء  املبكرة  ال�ضتعدادات  حيث  من  مثالية 

الحتاد الريا�ضي لتحقيقه.

نقادي  اأحمد  الدكتور  بي�ضه  جامعة  مدير  معايل  �ضعادته  و�ضكر 

والوكالء وعميد �ضوؤون الطالب للجهود التي �ضخروها لتنظيم البطولة 

ول�ضتقبال اأبنائهم الطالب الريا�ضين ومدربيهم وم�ضرفيهم، وملحافظ 

بي�ضة الأ�ضتاذ حممد بن �ضره الذي وقف و�ضارك يف هذه الحتفالية 

الريا�ضية املميزة والناجحة بكل املقايي�ص. و�ضرح د. البقمي اأنه انطالقاً 

الريا�ضي  الحتاد  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  التعليم  وزير  معايل  متابعة  من 

معاليه حفظه  وجه  فقد  العي�ضى،  اأحمد  الدكتور  ال�ضعودية  للجامعات 

اهلل باختيار اأف�ضل ع�ضرة لعبن من البطولتن والعمل على ت�ضجيعهم 

وتنمية مهاراتهم ومتابعة ا�ضتمرارهم يف التدريبات اجلدية التي ترتقي 

مب�ضتوياتهم وعمل لقاءات دورية تناف�ضية بينهم �ضواء داخلياً اأو خارجياً 

ومتابعة اأدائهم واختيار اأحد املدربن الوطنين املتميزين للوقوف على 

لدعم   2030 الكرمية  ال�ضامية  الروؤية  مع  توافًقا  وذلك  املنجز،  هذا 

الريا�ضية  والكفاءات  املواهب  ــراز  واإب املجتمع  يف  الريا�ضي  الن�ضاط 

املحلية  املحافل  جميع  يف  الوطن  تخدم  وطنية  منــاذج  لتكون  املتميزة 

والإقليمية والعاملية.



ب��رع��اي��ة وزي�����ر �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���دك���ت���ور �أح���م���د ب���ن حممد 

�آل  �لأم��ر تركي بن �سعود بن حممد  �لعي�سى وح�سور 

و�لتقنية،  �مللك عبد�لعزيز للعلوم  �سعود رئي�س مدينة 

�لعلمي  �لبحث  ملتقى  �لعلمي  �لبحث  ع��م��ادة  تنظم 

حت���ت ���س��ع��ار: »ب��ح��ث ع��ل��م��ي ر���س��ن وف����ق روؤي�����ة �ململكة 

2030«، وذلك بدًء� من �ليوم �لأحد وملدة خم�سة �أيام.
 و�أ�سار �لدكتور خالد �حلميزي عميد �لبحث �لعلمي 

ورئي�س �للجنة �ملنظمة للملتقى �أن �ملحا�سرة �لرئي�سة 

�لبحث  يف  �ململكة  »توجهات  بعنو�ن  �مللتقى  �فتتاح  يف 

�لعلمي وفق روؤي��ة 2030« ويتحدث فيها رئي�س مدينة 

�مللك عبد�لعزيز للعلوم و�لتقنية �لأمر تركي بن �سعود 

بن حممد �آل �سعود، ونائب رئي�س �سركة �سابك للتطوير 

كما  �لتعليم،  وز�رة  عن  وممثل  �ل�سريهي  فهد  �لدكتور 

ممثاًل  �لتخ�س�سي  في�سل  �مللك  م�ست�سفى  �سي�سارك 

مبركز �لأبحاث. 

حتديات و�سعوبات

العمل  وور�ش  ومتابعةالدورات  املحا�ضرات  و�ضتعقد 

العلمي،  البحث  اأ�ضالة  منها  عديدة  مو�ضوعات  يف 

الأبحاث  بيانات  حتليل  امل�ضرتكة،  الوطنية  البحوث 

وال�ضجل العلمي والبحثي للباحثني وتفعيل التعاون بني 

اإ�ضافة  وخارجها،  اجلامعة  داخل  البينية  التخ�ض�ضات 

العلمية  املجالت  الن�ضر يف  تواجه  التي  التحديات  اإىل 

املميزة، وطرق تفعيل الكرا�ضي البحثية وجلب التمويل 

للتخ�ض�ضات  الن�ضر  فر�ش  تعزيز  �ضبل  وكذلك  لها، 

الإن�ضانية يف املجالت البحثية العاملية.

 �إثر�ء �لفعاليات

اأن ا�ضت�ضافة العديد من  واأ�ضاف الدكتور احلميزي 

خارج  من  املتخ�ض�ضة  البحوث  مراكز  وم�ضريف  مدراء 

اجلامعة �ضت�ضهم يف اإثراء فعاليات امللتقى.  

يتخلل امللتقى قافلة توعوية للكليات اجلامعية تهدف 

العلمي  البحث  اأ�ضالة  قيمة  بتعزيز  الوعي  زي��ادة  اإىل 

وطرق الن�ضر يف املجالت العلمية الر�ضينة.

معر�س و�سالون 

كما يعقد خالل اأيام امللتقى معر�ش م�ضاحب للملتقى 

بالبهو الرئي�ضي و�ضالون يومي ي�ضت�ضيف اأحد م�ضوؤويل 

اإىل  ومبا�ضر  مفتوح  لقاء  يف  باجلامعة  العلمي  البحث 

الفعاليات  من  العديد  �ضاحبه  كما  امللتقى  اأن  جانب 

وامل�ضابقات العلمية ملراكز البحوث.

 وختم الدكتور احلميزي حديثة بتوجيه ال�ضكر ملعايل 

ملعايل  واأي�ًضا  امللتقى  لهذا  رعايته  على  التعليم  وزي��ر 

مدير اجلامعة على دعمه البحث العلمي.

البحثية  امل�ضروعات  مبادرة  تد�ضني  اأي�ضاً  وهناك 

ندوة  امللتقى  برنامج  يت�ضمن  حيث  امل�ضرتكة،  الوطنية 

روؤية  وفق  اململكة  يف  العلمي  البحث  توجهات  بعنوان 

اململكة2030.

بر�مج �لبحث �لعلمي 

ب��رن��ام��ج ك��را���ض��ي ال��ب��ح��ث ي��ع��ت��ر وح����دات بحوث 

التنمية  تخدم  مهمة  علمية  جم��الت  يف  متخ�ض�ضة 

من  واأكرث  كر�ضي   101 من  اأكرث  ويحت�ضن  اململكة،  يف 

خم�ضة مراكز متيز تابعة لها.

- برنامج املجموعات البحثية: ويتكون من جمموعة 

من الباحثني ذوي اخت�ضا�ضات بينية متنوعة ومتكاملة 

باحثني  جانب  اإىل  بحثية  وخ���رات  اإمكانيات  وذات 

نا�ضئني وطلبة درا�ضات عليا. 

مت  ال��ذي  بالكليات  البحوث  مراكز  دع��م  برنامج   -

توجيهه لدعم وم�ضاندة اأع�ضاء هيئة التدري�ش والباحثني 

وطالب الدرا�ضات العليا.

- برنامج مراكز التميز البحثي: وذلك لتكثيف جهود 

الباحثني يف �ضتى التخ�ض�ضات للقيام باإجنازات بحثية 

متميزة تقود اجلامعة اإىل التميز. 

- برنامج منح اأبحاث اأع�ضاء هيئة التدري�ش اجلدد 

اإىل توفري بيئة بحثية منا�ضبة وجاذبة  »رائد«: ويهدف 

لأع�ضاء هيئة التدري�ش اجُلدد يف اجلامعة، وم�ضاعدتهم 

على البدء يف براجمهم البحثية. 

هذ  يتيح  ال��دول��ي��ة:  العلمية  ال�ضراكة  ب��رن��ام��ج    -

الرنامج لأع�ضاء هيئة التدري�ش فر�ش التعاون والعمل 

البحثية  واملراكز  اجلامعات  يف  العامليني  الباحثني  مع 

املرموقة عاملياً. 

-  برنامج دعم تاأليف كتاب، حيث اإن الرنامج يدعم 

مكانة اجلامعة الرائدة يف املنطقة ويرثي املكتبة العربية 

مبوؤلفات متعددة التخ�ض�ضات. 

-  برنامج دعم اأبحاث طالب البكالوريو�ش: ويهدف 

امل�ضاريع  يف  اجلامعية  املرحلة  طالب  م�ضاركة  لتعزيز 

»باحثي  للطلبة  البحثية  امل��ه��ارات  وت��ق��وي��ة  البحثية 

امل�ضتقبل«.

طالب  و  للمبتعثني  العلمي  الن�ضر  دع��م  برنامج   -

اجلامعة  مبتعثي  لتحفيز  العليا:  والدرا�ضات  الزمالت 

والدار�ضني يف برامج الزمالة ال�ضحية وطلبة الدرا�ضات 

العليا للن�ضر العلمي يف اأوعية علمية مرموقة.

-  برنامج دعم الن�ضر يف جمالت النخبة لتحقيق اأهم 

اأهداف اجلامعة، وهو الن�ضر العلمي املتميز ذو اجلودة 

العالية والناجتة عن بحث علمي ذي اهتمام عاملي. 

قاعدة الإنتاج العلمي لتوثيق اإنتاجها العلمي متمثاًل 

وكتب  من�ضورة  علمية  اأوراق  من  البحوث  يف خمرجات 

ور�ضائل علمية وبراءات اخرتاع حتى يت�ضنى لها متابعة 

الأداء وتقوميه وربطه باخلطة ال�ضرتاتيجية للجامعة.

الباحثني،  وخ��دم��ات  م�ضاندة  وح��دة  اأي�ًضا  وهناك 

امللك  العلمي، وجائزة جامعة  البحث  اأخالقيات  وجلنة 

�ضعود للتميز العلمي.
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تبد�أ �ليوم وت�ستمر لـ 5 �أيام..

أكثر من 40 فعالية في ملتقى البحث العلمي هذا األسبوع

تدشين البوابة اإللكترونية للبحث العلمي

تدشين المشروعات البحثية الوطنية ودعمها بـ5 ماليين
امللتقى  افتتاح  يف  اجلامعة  مدير  معايل  يد�ضن 

مبادرة برنامج امل�ضروعات البحثية الوطنية امل�ضرتكة 

ال��ت��دري�����ش  هيئة  اأع�����ض��اء  ت�ضتهدف  ال��ت��ي 

والأق�ضام  الكليات  خمتلف  يف  والباحثني 

الأكادميية يف اجلامعة، اإ�ضافة لباحثني 

من جهات خارج اجلامعة للقيام 

�ضبغة  ذات  بحثية  مب�ضاريع 

ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وت��ق��اط��ع��ي��ة مت��زج 

ومرتبطة  البع�ش  بع�ضها  م��ع 

بق�ضايا مهمة وذات اأولوية ق�ضوى 

للمجتمع والوطن.

 وم��ن اأه����داف ه��ذه امل��ب��ادرة درا���ض��ة ومعاجلة 

العلمية  للم�ضكالت  واقرتاح احللول 

ال�ضلة  ذات  والبيئية  واملجتمعية 

ومنطقة  ال�����ض��ع��ودي  باملجتمع 

اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة م��ن خ��الل 

اجل��ودة،  ع��ايل  العلمي  البحث 

داخ��ل  العلمية  ال�ضراكة  وتعزيز 

اململكة وبني اجلامعات واملوؤ�ض�ضات 

العلمية ال�ضعودية، ويبلغ الدعم املوجه 

لهذه املبادرة خم�ضة ماليني ريال.

الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ب��واب��ة  تد�ضني  و�ضيتم 

للبحث العلمي والتي من خاللها يتم تقدمي 

طلب الدعم اإلكرتونياً لبع�ش برامج البحث العلمي.

معرض مصاحب طيلة أيام الملتقى

د. العامري

تكرمي املتميزين بحثياً العام املن�ضرم

د. احلميزي

تركي بن �ضعودد. العي�ضى
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حلول ابتكارية للقطاعين العام والخاص.. 
الثالثاء

طالب اإلرشاد السياحي يزورون أشيقر

»الجنادرية« 
ينال إعجاب 
طالب معهد 

اللغويات

تدريب متفوقي األولى المشتركة على 
اإلسعافات األولية  حت���ت رع���اي���ة م���ع���ايل م��دي��ر 

العمر،  ب��دران  الدكتور  اجلامعة 

لريادة  �سلمان  امللك  معهد  يقيم 

الدكتور  من  وباإ�سراف  الأع��م��ال 

اإب��راه��ي��م احل��رك��ان ور���س��ة عمل 

لإي��ج��اد  اجل��ام��ع��ة  »دور  ب��ع��ن��وان 

العام  للقطاعني  ابتكارية  حلول 

واحللول«  التحديات   .. واخلا�ص 

الدرعية  بقاعة  انعقاده  واملزمع 

احلا�سب  ع��ل��وم  كلية  ول��ل��ن�����س��اء 

م��درج   6 رق��م  مبنى  واملعلومات 

.41
متام  يف  الفّعالية  و�ستنطلق 

�سباح  م��ن  ال��ع��ا���س��رة  ال�����س��اع��ة 

متام  يف  وتنتهي  القادم،  الثالثاء 

م�ساًء،  والن�سف  الثالثة  ال�ساعة 

علماً باأن الور�سة �سيتخللها ثالث 

جل�سات لقطاعات خمتلفة و�سيتم 

عر�ص اإمكانيات اجلامعة لإيجاد 

حلول ابتكارية لها.

معهد  ط����الب  م���ن  ع����دد  زار 

للرتاث  الثقايف  املهرجان  اللغويات 

�سارك  حيث  باجلنادرية،  والثقافة 

يف الزيارة 50 طالباً، واأ�سرف على 

باملعهد  الن�ساط  م�سرف  ال��زي��ارة 

الدكتور �سعد الغايل.

لأر���ص  الطالب  و�سول  وعند   

اجل���ن���ادري���ة جت���ول���وا يف اأج��ن��ح��ة 

ال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 

امل�����س��ارك��ة، ك��م��ا ���س��اه��دوا بع�ص 

وال�سعبية  الأدبية  والفنون  احلرف 

زار  وق��د  امل��ه��رج��ان.  يف  امل�ساركة 

ال���ط���الب ج��ن��اح دول����ة ال��ه��ن��د يف 

امل��ه��رج��ان و���س��اه��دوا ال��ك��ث��ر من 

والثقافية  ال��رتاث��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

وبع�ص املاأكولت ال�سعبية والعادات 

الثقافية ملناطق اململكة، حيث نالت 

الزيارة اإعجاب الطالب.

امليداين  التدريب  برنامج  �سمن 

بق�سم  ال��ث��ام��ن  امل�����س��ت��وى  ل��ط��الب 

والإر����س���اد  ال����رتاث  م����وارد  اإدارة 

ال�سياحي قام طالب الق�سم الأحد 

اأ�سيقر  قرية  اإىل  بزيارة  املا�سي، 

الوجهات  من  تعد  والتي  الرتاثية 

يف  اأ�سحت  اإذ  املميزة،  ال�سياحية 

الوفود  ت�ستقبل  الأخ��رة  ال�سنوات 

وال�سيوف  ال�سياحية  واملجموعات 

والزوار من داخل اململكة وخارجها، 

حمد  متحف  زي��ارة  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سامل، والقرية الرتاثية.

املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

دورة  العمادة  مببنى  وامل��وه��وب��ني 

يومني  م��دار  على  مكثفة  تدريبية 

لطلبة  تدريبية  �ساعات  اأربع  وملدة 

بعمادة  الهند�سي  العلمي  امل�سار 

جمال  يف  امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة 

اأ�سا�سيات الإ�سعافات الأولية.

ج���اءت ه���ذه ال����دورة يف اإط���ار 

املتفوقني  الطلبة  ب��رن��ام��ج  �سعي 

واملوهوبني لتحقيق اأق�سى درجات 

الأمان وال�سالمة للطلبة وخلق بيئة 

ال��دورات  وا�ستهدفت  اآمنة،  عمل 

امل�����س��ار  ط��ل��ب��ة  م��ن  ط��ال��ب��اً   »38«

الربنامج  يف  امل�سمولني  ال�سحي 

ل��ي��ك��ون��وا م��ل��م��ني ب���ط���رق ت��ق��دمي 

لزمالئهم  الأول���ي���ة  الإ���س��ع��اف��ات 

وتقدمي العالج املوؤقت لأي اأزمة اأو 

حالة قد تكون �سبًبا يف اإنقاذ حياة 

الإن�سان بالوقت املنا�سب.

ال����دورة  يف  امل�����س��ارك��ون  واأدى 

عمليات  ع��ل��ى  ح��ي��ة  ف��ر���س��ي��ات 

اإن���ع���ا����ص ال��ق��ل��ب وال���رئ���ت���ني بعد 

لعدم  امل����وؤدي  امل��ف��اج��ئ  توقفهما 

وفقدان  للمخ  الأوك�سجني  و�سول 

امل�ساب لوعيه، وذلك لإنقاذه حلني 

و���س��ول ف��رق��ة الإ���س��ع��اف واإك��م��ال 

جهاز  وا�ستخدام  الطبي،  دوره��ا 

وكيفية  الآيل،  ال��رج��ف��ان«  »م��زي��ل 

والتنف�ص  ال�سدر  �سغطات  عمل 

ال�سناعي للكبار وال�سغار.

على  عملية  جت���ارب  اأدوا  كما 

ب�سيق  امل�����س��اب  اإن���ق���اذ  ك��ي��ف��ي��ة 

على  العملي  والتدريب  التنف�ص، 

حالت  من  امل�سابني  اإنقاذ  كيفية 

هبوط ملر�سى ال�سكري، والت�سمم، 

و���س��رب��ات ���س��م�����ص، والخ��ت��ن��اق، 

والنزيف، والك�سور، وجروح نزعية 

»البرت«، بجانب التعرف على كيفية 

اإنقاذ امل�ساب الذي تعر�ص للدغات 

التي  ال�سائعة  احل�سرات  ول�سعات 

قد تنتج عنها الوفاة.

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

»التمويل« شريان البحث المفقود 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

خمتلف  يف  البحثية  الأفكار  من  متدفق  نبع  اجلامعات  لدى 

وهي  وين�سب،  يجف  ما  �سرعان  النبع  هذا  ولكن  التخ�س�سات، 

احلياة. �سنة 

ت�ستطيع  ل  العلمي  البحث  دعم  اأ�ساليب  ظل  تتجدد يف  اأفكار 

عن  �ساألنا  ولو  متغراتها،  مع  التكيف  اأو  جماراتها  اجلامعات 

الإن�سانية  الكليات  يف  للتمويل  املن�سود  العلمي  البحث  طبيعة 

اأب��ح��اث خ��دم��ة الإن�����س��ان  ال��رتق��ي��ة ع��ل��ى  اأب��ح��اث  ف��ق��ط؛ لغلبت 

واملجتمع.

فما ال�سبب يا ترى؟!

اإنه نتاج تاريخ طويل من ثقافة قطع �سريان التمويل والتغييب 

انتقلت  واإمنا  هناك  العدوى  هذه  تبَق  ومل  الإن�سانية،  لالأبحاث 

لأق�سام اأخرى، ورمبا اأقرب كلية ت�ساب بالعدوى هي كلية العلوم 

من  القريبة  باأنها  ل�سنوات  �سلبية  ذهنية  �سورة  ر�سم  ب�سبب 

الإن�سانية. الكليات 

به  وتدفع  الر�سني  البحث  عن  علمي  موؤمتر  اأم��ام  ونحن  اأما 

وتوزيع  ت�سويق  خارطة  يف  التفكر  فعلينا  الواجهة،  اإىل  اجلامعة 

العلمي  بني  م�سرتكة  باأبحاث  وال��دف��ع  العلمي  البحث  ومتويل 

والإن�ساين.

واملجتمع  الإن�����س��ان  خدمة  ه��و  الر�سني  البحث  م��ن  فالناجت 

البحث  موؤمتر  ولعل  فقط،  التمويل  �سركاء  اأه��داف  حتقيق  قبل 

الر�سني يعيد ر�سم خارطة البحث العلمي يف جامعاتنا ال�سعودية 

العلمية.    اأق�سامها  امل�سرتك بني  العمل  للمزيد من  ويدفع 

نظمه برنامج املتفوقني
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ا�ستهتار �ساحب �سيارة الثالثاء املا�سي بال�ق�ف واإغالق ال�سلم واملمر يف ظل غياب احل�س بامل�س�ؤولية!!

فتح باب التحويل لـ »التربية«
 اأعلن وكيل كلية الرتبية لل�سوؤون الأكادميية الدكتور �سعيد ال�سمراين عن 

فتح باب التحويل الإلكرتوين اإىل برامج البكالوريو�ص بالكلية، وذلك ابتداًء 

من اليوم، وينتهي نهاية يوم اخلمي�ص املوافق 1439/6/27ه�، كما اأكد اأن 

كلية الرتبية اعتمدت جمموعة من �سروط التحويل اخلا�سة بكل برنامج 

https://education.ksu.edu. :ملعرفة ال�سروط زيارة الرابط التايل

..._sa/sites/education.ksu.edu.sa/files/attach/ln
توفر  ح�سب  تناف�سياً  �سيكون  القبول  اأن  اإىل  ال�سمراين  الدكتور  واأ�سار 

ال�سخ�سية  املقابلة  مواعيد  عن  الإع��الن  و�سيتم  برنامج،  كل  يف  املقاعد 

لحقاً ح�سب الربنامج الذي تقدم له الطالب اأو الطالبة.


