
والن�شاط  ال��ري��ا���ش��ة  ع��ل��وم  كلية  تعترب 

البدين اإحدى الإجنازات احلديثة باجلامعة 

من  الرغم  وعلى  ال�شاد�س،  عقدها  خالل 

حداثتها اإل اأن لها عراقة علمية وتاريخية، 

كلية  قدمته  ملا  امتداد  عن  عبارة  فهي 

الرتبية البدنية والريا�شة، منذ اأن كانت 

البدنية  الرتبية  معلمي  لإع���داد  معهداً 

وما  1385/1384ه�،  ع��ام  وال��ري��ا���ش��ة 

قدمه ق�شم الرتبية البدنية وعلوم احلركة، 

بجامعة  الرتبية  بكلية  اإن�شائه  منذ 

من  1398/1397ه�،  �شعود  امللك 

النه�شة  يف  �شك  دون  �شاهم  دع��م 

الوطنية الريا�شية. 

الريا�شة  علوم  كلية  عميد  واأو���ش��ح 

والن�شاط البدين الدكتور اأحمد الفا�شل، 

مت  البكالوريو�س  ملرحلة  الكلية  برامج  اأن 

مع  تتوافق  علمية  اأ�ش�س  على  ت�شميمها 

املعايري العلمية املتوفرة بالكليات املحكية، 

لت�شاهم  دولياً  براجمها  حتكيم  مت  حيث 

والتميز  بالريادة  اجلامعة  روؤي��ة  يف حتقيق 

الريا�شة  ع��ل��وم  فكلية  ودول���ي���اً،  اإقليمياً 

املجال  يف  الوحيدة  هي  البدين  والن�شاط 

على م�شتوى اخلليج العربي. 

املا�شي  الأح��د  الرتجمة  مركز  د�شن 

بطلبات  للتقدم  جديدة  اإلكرتونية  اآلية 

يف  اإدارت����ه  نهج  �شمن  الكتب،  ترجمة 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  على  الت�شهيل 

و�شرعة اإجناز الإجراءات الالزمة لذلك، 

النموذج  تنفيذ  وقد تعاون مع املركز يف 

الإلكرتوين عمادة التعامالت الإلكرتونية 

باجلامعة.

لرتجمة  الت�شجيل  ميكن  ذل��ك  اإىل 

الكتب على الرابط: 

https://tc.ksu.edu.sa/ar/

translator/register

للتخطيط  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ب��رع��اي��ة 

والتطوير الدكتور يو�شف ع�شريي، نظمت 

العمل  ور�شة  واجل���ودة  التطوير  عمادة 

املراجعني  جمل�س  لأع�شاء  التن�شيطية 

 ،KSU-BOA باجلامعة  املعتمدين 

1439/5/29ه�،  اخلمي�س  ي��وم  وذل��ك 

من  اأك��ر  مب�شاركة  �شباحاً،  التا�شعة 

خم�شني مراجعاً معتمداً ميثلون 16 كلية 

ومعهداً باجلامعة.

م�شاركات  ث��الث  الور�شة   وت�شمنت 

التطوير  علمية قدمها م�شت�شارو عمادة 

واجلودة.

تفا�صيل �ص23 24 خطة إخالء وهمي بمشاركة 4000 طالب وموظف في السنة األولى

للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  اعتمد 

ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور 

كفاءة  تقييم  نتائج  ال��ع��ام��ري  اأح��م��د 

ل��ع��ام  ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل���م���ع���ي���ات  اأداء 

اللجنة  اإق���رار  بعد  1438/1437ه� 
للنتائج  العلمية  للجمعيات  الدائمة 

تاريخ  يف  املنعقد  الرابع  اجتماعها  يف 

1439/5/25ه�.
ح�شول  عن  التقييم  نتائج  وك�شفت 

املراكز  على  علمية  جمعيات  خم�س 

الأوىل واأف�شل جمعية �شحية واأف�شل 

جمعية اإن�شانية، حيث ح�شلت اجلمعية 

الكيميائية ال�شعودية على املركز الأول، 

وجائزة اأف�شل جمعية علمية واجلمعية 

على  ح�شلت  الأ�شنان  لطب  ال�شعودية 

جمعية  اأف�شل  وجائزة  الثاين،  املركز 

ال�شعودية  اجلمعية  وح�شلت  �شحية، 

ل��ع��ل��وم احل��ي��اة ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، 

واجلمعية اجلغرافية ال�شعودية ح�شلت 

على جائزة اأف�شل جمعية اإن�شانية.

تفا�صيل �ص4

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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12 جمعية تحصل على تقييم »أ« وأخرى »د«
آلية جديدة 

الستقبال طلبات 
مركز الترجمة

52 مراجعًا و16 كلية 
»المراجعين  ومعهدًا بـ

المعتمدين«

»علوم الرياضة« الوحيدة
على مستوى الخليج 20 ركلة ترجيح في مباراة

»التمريض واألغذية«

د. العمر: 4 اآالف ورقة علمية خالل العام املا�ضي

يف نتائج كفاءة اأدائها العلمي..

اأحمد  ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  ع��ن  نيابة 

بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  رعى  العي�شى، 

البحث  ملتقى  افتتاح  حفل  املا�شي،  الأح��د  العمر 

العلمي بعنوان »بحث علمي ر�شني وفق روؤية اململكة 

2030« الذي ا�شتمر خم�شة اأيام، وذلك يف قاعة حمد 
اأن اإنتاج اجلامعة من  اجلا�شر مبقر اجلامعة. مفيداً 

البحوث العلمية املن�شورة قارب 4 اآلف ورقة علمية.

واأو�شح عميد عمادة البحث العلمي رئي�س اللجنة 

يهدف  امللتقى  اأن  احلميزي  خالد  الدكتور  املنظمة 

اإىل حتقيق روؤية اخلطة ال�شرتاتيجية للبحث العلمي 

البحث  يف  والإب���داع  للريادة  ت�شعى  التي  باجلامعة 

العلمي .

ثقافة  اأهمية  تاأكيد  على  يعمل  امللتقى  اأن  واأف��اد 

مفاهيم  ون�شر  واملجتمع  اجلامعة  يف  العلمي  البحث 

والنزاهة  الأ���ش��ال��ة  على  ت��وؤك��د  لتي  العلمي  البحث 

والإبداع يف الإنتاج البحثي.

تفا�صيل �ص3

100

مع  التمري�س  ن��ادي  مباراة  �شهدت 

والتي  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  ن��ادي علوم 

اأقيمت �شمن بطولة كاأ�س معايل مدير 

انتهاء  بعد  ترجيح  ركلة   20 اجلامعة 

وقت املباراة الأ�شلي بنتيجة 2 - 2..

من  العام  ه��ذا  ن�شخة  �شهدت  وق��د 

ف��ردي��ة، وه��ي:  البطولة وج��ود ج��وائ��ز 

ج��ائ��زة اأح�����ش��ن لع��ب يف ك��ل م��ب��اراة، 

مباراة،  كل  يف  جمهور  اأح�شن  جائزة 

جائزة اأف�شل لعب يف البطولة، جائزة 

وجائزة  البطولة،  يف  ح��ار���س  اأح�شن 

من  مقدمة  واجلوائز  البطولة،  هداف 

الرعاة  ك��اأح��د  الريا�شة  اأر����س  �شركة 

للبطولة اإ�شافة ل�شركة ركاء.

تفا�صيل �ص 21

مليون ريال لبرامج البحث العلمي

تفا�صيل �ص 16



كتب : �صالح العبديل 

�نطلقت يوم �لأربعاء �ملا�ضي فعاليات ملتقى »�أهاًل 

بجامعة  �لتطبيقية  �لطبية  �لعلوم  كلية  بالمتياز« يف 

�مللك �ضعود و�لذي تنظمها وحدة �لتدريب �لإكلينيكي 

و�لمتياز بالكلية، وي�ضتهدف �مللتقى طالب وطالبات 

�لكلية �ملقبلني على مرحلة �لمتياز.

�ضارك بامللتقى �لعديد من �ل�ضخ�ضيات �ملهمة يف 

هذ� �ملجال على ر�أ�ضهم �لدكتور خالد �لزمامي وكيل 

�لكلية ل�ضوؤون �لعياد�ت و�لتدريب �لإكلينيكي، �لأ�ضتاذ 

فهد  �مللك  مبدينة  �لتدريب  مدير  �ل�ضربيني  و�ئ��ل 

�ضوؤون  �إد�رة  مدير  �ل�ضهو�ن  ماجد  �لدكتور  �لطبية، 

وممثل  �جلامعي  خالد  �مللك  مب�ضت�ضفى  �ملتدربني 

زبن  �لأ���ض��ت��اذ  �حلبيب  �ضليمان  �لدكتور  جمموعة 

�ل�ضريف م�ضرف ��ضتقطاب �لكفاء�ت باملجموعة.      

بامللتقى  يعرف  ق�ضري  بفيلم  �لفعاليات   بد�أت 

و�ئل  �لأخ�ضائي  �لوحدة  م�ضرف  قدمها  و�أه��د�ف��ه 

�ملالكي، ثم �ألقى �لدكتور خالد �لزمامي كلمة ت�ضمنت 

للطالب  مهمة  ن�ضائح  باحل�ضور  �ل��رح��ي��ب  بعد 

�مل�ضاعب  بع�ض  عن  �أي�ضاً  حتدث  كما  و�لطالبات، 

لطالب  خالد  �لدكتور  �أ�ضار  كما  تو�جههم،  قد  �لتي 

خا�ض  �إلكروين  موقع  بفتح  �ملرحلة  هذه  وطالبات 

�لإج���ر�ء�ت  لت�ضهيل  �لمتياز  مرحلة  طلبة  جلميع 

�ملطلوبة عليهم.

 ثم �ألقى �لأ�ضتاذ و�ئل �ل�ضربيني كلمة عرف فيها 

�إح�ضائيات  وعر�ض  �لطبية،  فهد  �مللك  مدينة  عن 

لعدد �لطالب �ملتدربني �لعام �ملا�ضي يف �ملدينة، وقدم 

�إجر�ء  عند  و�لطالبات  للطالب  �لن�ضائح  �أهم  �أي�ضاً 

�ملقابلة �لوظيفية مع �مل�ضوؤولني باملدينة �لطبية.

�لطالب  �ل�ضريف  زب��ن  �لأ�ضتاذ  �أطلع  ذل��ك  بعد 

�لدكتور  �لتدريب يف جمموعة  �آلية  على  و�لطالبات 

قدم  كما  و�أهد�فها،  روؤيتها  وعن  �حلبيب  �ضليمان 

�ل��ت��دري��ب يف  تفا�ضيل  �ل�����ض��ه��و�ن  م��اج��د  �ل��دك��ت��ور 

�لتدريب  وجم��الت  �جلامعي  خالد  �مللك  م�ضت�ضفى 

فيه.

�جلامعة  مدير  معايل  ع��ن  نيابة 

�ملدير  وق��ع  �لعمر  ب���در�ن  �ل��دك��ت��ور 

للن�ضر  �جل��ام��ع��ة  ل����د�ر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

م��ذك��رة  �ل�ضغيرثي  مفلح  �ل��دك��ت��ور 

ت��ف��اه��م ل��ل��ت��ع��اون و�ل��ع��م��ل �ل��ت��ج��اري 

رئي�ض  مثلها  �لتي  �لر�ضد  مكتبة  مع 

�أحمد  �لأ�ضتاذ  �ملكتبة  �إد�رة  جمل�ض 

�حلمد�ن.

بني  �ل��ت��ع��اون  �مل���ذك���رة  وتت�ضمن 

�جلانبني يف جمالت �لن�ضر و�لطباعة 

و�ل��ت�����ض��وي��ق و�ل���ت���وزي���ع و�ل��دع��اي��ة 

وعرب  �مل�ضتمر،  و�لتدريب  و�لإع��الن 

�لتنفيذي عن �ضعادته و�ضكره  �ملدير 

ملعايل مدير �جلامعة لدعمه خطو�ت 

�لن�ضر  دع���م  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل����د�ر 

�أع���رب  ك��م��ا  ملنتجاتها،  و�ل��ت�����ض��وي��ق 

رئي�ض جمل�ض �إد�رة مكتبة �لر�ضد عن 

نظر�ً  �ملذكرة،  هذه  بتوقيع  �ضعادته 

نوعية  �إ�ضافة  من  للمكتبة  متثله  ملا 

لل�ضر�كات �ملعمول بها مع دور �لن�ضر.

م نادي �لقانون �لتابع لإد�رة   نظَّ

�لأندية �لطالبية يف عمادة �ضوؤون 

�إىل هيئة �خلرب�ء  زيارة  �لطالب 

حيث  م��وؤخ��ر�ً،  �ل���وزر�ء  مبجل�ض 

يف  �ملعنيون  �مل�ضوؤولون  ��ضتقبلهم 

للطالب  �ضرحو�  �ل��ذي��ن  �لهيئة 

�لز�ئرين طبيعة عمل ومهام هيئة 

يف  �لت�ضريعي  ودوره��ا  �خل��رب�ء، 

�لأن�ضطة  جميع  وكذلك  �ململكة، 

�ملتعلقة بها.

جميع  ����ض��ت��ع��ر����ض  مت  وق���د   

�إجناز�ت �لهيئة منذ �ضدور �لأمر 

�لوقت  وحتى  بتاأ�ضي�ضها  �مللكي 

�حل��ا���ض��ر، وق���د ط���رح �ل��ط��الب 

�لأ�ضئلة  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ل��ز�ئ��رون 

و�ل�ضتف�ضار�ت ومت �لإجابة عليها 

من قبل �مل�ضوؤولني يف �لهيئة.

كتب: في�صل ال�صمريي

�أ�ضبوع  �إط���ار  �ضمن  ن���دوة  م��وؤخ��ر�ً  ُع��ق��دت 

�ملا�ضي  �لأ���ض��ب��وع  باجلامعة  �لعلمي  �لبحث 

برعاية  و�ل��زر�ع��ة  �لأغ��ذي��ة  علوم  كلية  مب��درج 

عميد �لكلية �لدكتور نا�ضر �ل�ضحيباين ومركز 

�لبحوث �لزر�عية، ممثاًل برئي�ضه �لدكتور ثبيت 

�ل�ضهر�ين ونائب عميد �لكلية للدر��ضات �لعليا 

�لدكتور ريا�ض �ضالح �جلمعة.

�لندوة بعنو�ن »كيف  �لثاين من  وكان �ملحور 

�لعلمية«،  �ل��ر���ض��ال��ة  م��ن  للن�ضر  ورق���ة  تكتب 

هيئة  رئي�ض  عمر�ن  �لر�ضول  رب  عبد  للدكتور 

حترير �ملجلة �لعلمية للجمعية �ل�ضعودية للعلوم 

�لزر�عية، و�لتي تطرق فيها عن �لر�ضالة �لعلمية 

و�لأور�ق �لعلمية وكيفية �ختيار �ملجالت �لعلمية 

مكونات  وما هي  �لعايل،  �لتاأثري  ذ�ت  �ملنا�ضبة 

�لورقة �لعلمية وكيف يتجنب �لطالب و�لباحث 

�لقتبا�ض، وما هي �خلدمات �لتي تقدمها وحدة 

م�ضاندة �لباحثني. 

ويف ن��ه��اي��ة �ل���ن���دوة ط���رح ب��ع�����ض �ل��ط��الب 

يخدم  مبا  عليها  �ل��رد  ومت  �أ�ضئلة،  و�لباحثني 

ح�ضر  وق��د  و�ح���د،  �آٍن  يف  و�لباحث  �لطالب 

�لدكتور  و�جل��ودة  للتطوير  �لكلية  وكيل  �لندوة 

هيئة  و�أع�ضاء  وروؤ���ض��اء  �جلهيمي  يحيى  فهد 

�لعليا  �لدر��ضات  وط��الب  بالأق�ضام  �لتدري�ض 

�ل�ُمهتمني  من  وجمع  و�لدكتور�ه«،  »�ملاج�ضتري 

و�أع�ضاء  �لعليا  �لدر��ضات  جلنة  مع  بالبحوث 

لقت  وق��د  بالكلية،  �لزر�عية  �لبحوث  مركز 

��ضتح�ضان �حلا�ضرين وتفاعلهم.

  

إنجاز 68 ٪ من المترو
ن�ضبة  بلغت 

�لإجن����������از يف 

تنفيذ  �أع��م��ال 

مرو  م�����ض��روع 

 68 �ل��ري��ا���ض 

�مل�����ائ�����ة،  يف 

ح���ي���ث ت�����ض��ري 

�خلطط  وف���ق 

و�ل�������رب�م�������ج 

لها،  �ملو�ضوعة 

فيما �ضيتم بدء 

�لت�ضغيل �لتجريبي لعربات �ملرو يف عدد من خطوط �مل�ضروع يف 

�لربع �لأخري من 2018.

يف  و�لتخطيط  �مل�ضاريع  مركز  رئي�ض  �ل�ضلطان  �إبر�هيم  وقال 

�لهيئة �إنه متت �ضناعة 300 عربة من �إجمايل 452 عربة، من قبل 

ثالث �ضركات من �أكرب م�ضنعي عربات �لقطار�ت يف �لعامل، �ضركة 

�لكندية،   BOMBARDIER و�ضركة  �لأملانية،   SIEMENS
و�ضركة ALSTOM �لفرن�ضية، لفتاً �إىل �أنه مت و�ضول 60 قطار�ً 

منها حتى �لآن.

»إيجار« مقابل مالي لـ
ك�������ض���ف 

�ل���رئ���ي�������ض 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

ل��ل�����ض��رك��ة 

�ل���وط���ن���ي���ة 

ل��الإ���ض��ك��ان 

�مل��ه��ن��د���ض 

حم������م������د 

�أن  �ل��ب��ط��ي 

�مل����ق����اب����ل 

�مل��������������ايل 

ل��ت�����ض��ج��ي��ل 

بح�ضب  »�إيجار«  �ضبكة  يف  و�لتجارية  �ل�ضكنية  �لإيجار�ت  عقود 

�لإ�ضكان  وز�رتي  بالتن�ضيق مع  �لوزر�ء  ما ن�ض عليه قر�ر جمل�ض 

ري��ال  و400  �ل�ضكني  لالإيجار  ري���الً   250 مببلغ  ح��دد  و�ل��ع��دل 

للتجاري يدفعها �ملوؤجر مقابل جمموعة �خلدمات �ملقدمة له �لتي 

من �ضمنها �ل�ضد�د و�لربط مع �جلهات ومعرفة �حلالة �لئتمانية 

لدعم  مبا�ضرة  �ضتذهب  �ملقابل  �أن عو�ئد هذ�  مفيًد�  للم�ضتاأجر، 

�ملتعرثين.

رحالت جديدة لـ »سار«
�أدرج��������ت �ل�����ض��رك��ة 

للخطوط  �ل�����ض��ع��ودي��ة 

�حل���دي���دي���ة »�����ض����ار«، 

جديدة  يومية  رح��الت 

ب���ني �ل��ري��ا���ض وح��ائ��ل 

و�أخ�����رى ب��ني �ل��ري��ا���ض 

ج���دول  و�ل��ق�����ض��ي��م يف 

�لركاب  قطار  رح��الت 

بدء�ً من �ليوم �لأحد، وذلك تلبية لرغبات م�ضافريها.
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وطني
وطني

»أهال باالمتياز« تنطلق من العلوم الطبية التطبيقية

»الدارسات العليا« بين المحفزات والمعوقات وفن 
كتابة الورقة العلمية

نادي القانون يزور هيئة الخبراء 
بمجلس الوزراء

 التوجهات البحثية في مجال 
التطوير المهني.. من أفكر

مذكرة تفاهم بين دار الجامعة ومكتبة الرشد 

دورات مكثفة للدراسات 
اإلسالمية

كتبت- فاطمه النا�صري

�ملكثفة  �لعلمية  �لدورة  موؤخًر�  �أقيمت 

بكلية  �لدر��ضات  لق�ضم  �لتابعة  �لثالثة 

ت�ضع  �ضمن  م��ن  ه��ي  و�ل��ت��ي  �ل��رب��ي��ة، 

دور�ت �ألقتهن نخبة من �أ�ضتاذ�ت �لق�ضم 

مبختلف �لتخ�ض�ضات �لفقهية و�لعقائدية 

خمتلفة  مبو��ضيع  و�حلديث،  و�لتف�ضري 

ومرثية.

�لن�ضاطات  بع�ض  �ل����دور�ت  تخللت 

�حل�ضور  �أ�ضئلة  ��ضتقبال  يف  �ملتمثلة 

ومناق�ضتها وعر�ض مقرحاتهم و�آر�ئهم.

�لتي  �ملو�ريث  عمل  ور�ضة  جانب  �إىل 

�ضاركت فيها �لطالبات �حلالت �ملذكورة 

يف �لور�ضة. بلغ عدد �حل�ضور ما يقارب 

�ل��ث��الث��ني ط��ال��ب��ة، ب��الإ���ض��اف��ة جلمع مع 

�لأ�ضتاذ�ت.

ينظم مركز �لتميز �لبحثي يف تطوير تعليم �لعلوم و�لريا�ضيات »�أفكر« 

حلقة �لنقا�ض �لأربعني بعد �ملائة �ضمن �ضل�ضلة حلقات �لنقا�ض �لتي يعقدها 

�ملركز �أ�ضبوعياً بعنو�ن »�لتوجهات �لبحثية يف جمال �لتطوير �ملهني �لقائم 

على بحث �لدر�ض »Lesson Study« من �إعد�د وتقدمي �لأ�ضتاذ علي بن 

طاهر �ليافعي، �لباحث يف جامعة �مللك �ضعود.

�لثانية  �ل�ضاعة  متام  يف  1439/6/17ه�.  �ملو�فق  �لثنني  يوم  وذلك   

�ملدينة  يف  ولل�ضيد�ت  »1�أ33«،  رقم  قاعة  �لربية  بكلية  و�لن�ضف  ع�ضرة 

�جلامعية للطالبات -كلية �لربية مبنى رقم »2« معمل »72« �لدور �لأول.

عر�ضت اأكرث من 450 عنوانًا

.. وتشارك في معرضي القاهرة والدار البيضاء للكتاب
للن�ضر  �ضعود  �مللك  جامعة  د�ر  خطة  �إط��ار  يف 

للم�ضاركة مبعار�ض �لكتب �لإقليمية و�لدولية خالل 

عام 2018م، قامت �لد�ر موؤخر�ً بامل�ضاركة بكل من 

معر�ض �لقاهرة �لدويل للكتاب يف دورته �لتا�ضعة 

�إىل  2018/1/27م  من  �لفت����رة  و�لأربعني خالل 

مبعر�ض  �مل�ضاركة  ذلك  و�أعقب  2018/2/10م، 
دورته  يف  و�لن�ضر  للكتاب  �ل��دويل  �لبي�ضاء  �ل��د�ر 

 -18  8 من  �لفت������رة  خ��الل  و�لع�ضرين  �لر�بعة 

/2018/2ه��.

�ملعار�ض  هذه  �مل�ضاركة يف  على  �لد�ر  وحتر�ض 

�جلامعة  مكانة  تعزيز  يف  منها  م�ضاهمة  �لدولية 

�إجناح  يف  و�مل�ضاهمة  ودولياً  �إقليمياً  �لن�ضر  ود�ر 

حمتوى �جلناح �ل�ضعودي بهذه �ملعار�ض ملا متتلكه 

�لد�ر من ر�ضيد هائل من �لإ�ضد�ر�ت و�ملن�ضور�ت 

يف �ملجالني �لأكادميي و�لثقايف، حيث قامت �لد�ر 

علي  �لدكت��ور  �مل�ضرف  نائب  برئا�ضة  فريق  باإيفاد 

�لأكلبي لإد�رة جناحيها باملعر�ضني. ويتكون �لفريق 

من �لأ�ضاتذة حممد �ل�ضهلي وثامر �لف�ضام وفي�ضل 

�ل�ضعيد،  وعبد�لعزيز  زرب��ط��ان  و�أح��م��د  �لعتيبي 

من  عنو�ناً   450 من  �أك��رث  بعر�ض  �ل��د�ر  وقامت 

من�ضور�تها و�إ�ضد�رتها يف هذين �ملعر�ضني. 



ن��ي��اب��ة ع��ن م��ع��ايل وزي���ر �لتعليم �ل��دك��ت��ور �أح��م��د بن 

حممد �لعي�سى، رعى معايل مدير جامعة �مللك �سعود 

�لدكتور بدر�ن �لعمر �لأحد �ملا�سي، حفل �فتتاح ملتقى 

روؤي��ة  وف��ق  ر�سني  علمي  »بحث  بعنو�ن  �لعلمي  �لبحث 

�ململكة 2030« �لذي ��ستمر خم�سة �أيام، وذلك يف قاعة 

حمد �جلا�سر مبقر �جلامعة.

�إبر�ز �لرب�مج و�ملبادر�ت

اللجنة  رئي�س  العلمي  البحث  عمادة  عميد  واأو�ضح 

املنظمة الدكتور خالد احلميزي يف كلمة له خالل حفل 

اخلطة  روؤي��ة  حتقيق  اإىل  يهدف  امللتقى  اأن  االفتتاح 

ت�ضعى  التي  باجلامعة  العلمي  للبحث  اال�ضرتاتيجية 

اإىل  ي�ضعى  كما  العلمي،  البحث  يف  واالإب���داع  للريادة 

اإبراز الربامج واملبادرات والفر�س املتاحة لدعم البحث 

العلمي والباحثني من داخل اجلامعة وخارجها.

تعزيز �لتو��سل

على  يعمل  امللتقى  اأن  واأف���اد 

تاأكيد اأهمية ثقافة البحث العلمي 

ون�ضر  وامل��ج��ت��م��ع  اجل��ام��ع��ة  يف 

الر�ضني  العلمي  البحث  مفاهيم 

توؤكد  التي  والطلبة  الباحثني  بني 

واالإب��داع  والنزاهة  االأ�ضالة  على 

اأن  متمنياً  البحثي،  االإن��ت��اج  يف 

امل�ضرتك بني  والعمل  التوا�ضل  تعزيز  امللتقى يف  ي�ضهم 

الباحثني يف املجاالت البحثية املختلفة، وخا�ضة متعددة 

املوؤثر  العلمي  البحث  بها  يتميز  التي  التخ�ض�ضات 

اإيجابياً، واأن تثمر الفعاليات على تفعيل التعاون البحثي 

وال�ضراكة البحثية بني اجلامعة ومراكز البحوث املحلية 

والدولية.

ت�سعون فعالية

على  يحتوي  امللتقى  اأن  احلميزي  الدكتور  واأب���ان 

مركز  بني  موزعة  متنوعة  فعالية  ت�ضعني  عن  يزيد  ما 

اأن  اإىل  م�ضرياً  البحوث،  وم��راك��ز  والكليات  اجلامعة 

الفعاليات قد بداأت بندوة عن توجهات البحث العلمي 

يف اململكة وفق روؤية 2030.

ق�سب �ل�سبق

من جانبه بني معايل مدير جامعة امللك �ضعود يف كلمة 

له اأن »جامعة امللك �ضعود جنحت مبا متتلكه من قدرات 

واإمكانات اأن حترز ق�ضب ال�ضبق يف البحث العلمي على 

م�ضتوى اململكة العربية ال�ضعودية، واإدراكاً منها الأهمية 

البحوث ودورها كبوابة رئي�ضة يف تطوير ما مت  مراكز 

اكت�ضافه من فروع العلم واملعرفة، وا�ضتمرت اجلامعة يف 

دورها يف قيادة م�ضرية للبحث العلمي يف اململكة وخدمة 

اأهدافها التنموية وتقدمها اإىل م�ضاف الدول الكربى«.

مبادر�ت نوعية

 2030 اململكة  روؤي��ة  �ضدور  »منذ  العمر:  د.  وق��ال 

على  اجلامعة  عملت  الوطني2020،  حتولها  وبرنامج 

بقيادة  املعطاء  الوطن  اإليه قادة هذا  حتقيق ما يهدف 

عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خادم 

االأم��ني - حفظهما اهلل -  و�ضمو ويل عهده  �ضعود  اآل 

املزيد من اجلهود وطرح  لبذل  دفع اجلميع  من خالل 

تخدم  ال��ت��ي  النوعية  امل���ب���ادرات 

التنموية  الربامج  اأهداف  وحتقق 

العلمي  البحث  ول��ك��ون  باململكة 

حموراً رئي�ضاً يف توجهات اجلامعة 

وامل�ضتقبلية،  احلالية  ومبادراتها 

فقد  النوعية،  براجمها  وكذلك 

يحتاجه  ما  العلمي  للبحث  هياأت 

م���ن دع����م م����ادي وم���ع���ن���وي، اإذ 

ر�ضدت ميزانية تبلغ 100 مليون 

ريال لربامج عمادة البحث العلمي خالل العام احلايل«.

حت�سني جودة �لبحث

ولفت معاليه اإىل اأن تنظيم عمادة البحث العلمي لهذا 

 ،»2030 روؤية  بعنوان »بحث علمي ر�ضني وفق  امللتقى 

باالهتمام  والعمادة  اجلامعة  توجهات  على  ليوؤكد  جاء 

الباعث  يكون  اأن  نطمح  ال��ذي  املميز  العلمي  بالبحث 

حلركة التنمية الوطنية والداعم لربامج التطوير، مفيداً 

من  العديد  املا�ضية  الفرتة  خالل  د�ضنت  اجلامعة  اأن 

جودة  حت�ضني  على  �ضاعدت  التي  والربامج  املبادرات 

اإمياناً  العلمية  النزاهة  مفاهيم  وتعزيز  العلمي  البحث 

منها ب�ضرورة االهتمام بالكم والكيف معاً.

واأبان اأن اجلامعة تفخر مبا حققته من معدالت عالية 

االأبحاث  من  اإنتاجها  بلغ  اإذ  العلمي،  االإنتاج  ن�ضر  يف 

�ضبكة  بيانات  بقاعدة  م�ضمنة  جم��الت  يف  املن�ضورة 

العلوم ما يقرب من 4000 ورقة علمية يف عام 2017، 

كما اأ�ضهمت برامج عمادة البحث العلمي »مثل برنامج 

زيادة  يف  البحث«  كرا�ضي  وبرامج  البحثية  املجموعات 

البحث والن�ضر العلمي يف قواعد البيانات الدولية ويف 

مكانة  اجلامعة  حققت  فقد  االخ��رتاع،  ب��راءات  جمال 

التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  من  من�ضوبيها  بح�ضول  متميزة 

املكاتب  اأف�ضل  م��ن  اخ���رتاع  ب���راءات  على  والباحثني 

العاملية بلغت 125 براءة اخرتاع يف عام 2017.

مبادرة �مل�سروعات �لبحثية

ممثلة  اجلامعة  اإط��الق  عن  العمر  الدكتور  واأع��ل��ن 

البحثية  امل�ضروعات  م��ب��ادرة  العلمي  البحث  بعمادة 

وهي  ري��ال،  ماليني  خم�ضة  بقيمة  امل�ضرتكة  الوطنية 

معززة  لتكون   2030 اململكة  روؤية  من  املنطلقة  املبادرة 

اال�ضرتاتيجي  ال��ه��دف  لتحقيق 

»�ضراكة  تكوين  العلمي يف  للبحث 

ف��اع��ل��ة م���ع ال���ق���ط���اع اخل��ا���س 

درا���ض��ة  وم�ضتهدفة  ل�ضناعة«، 

وم���ع���اجل���ة واق���������رتاح احل���ل���ول 

واملجتمعية  العلمية  للم�ضكالت 

احللول  اأف�ضل  وتقدمي  والبيئية، 

االأولوية  ذات  التنموية  للق�ضايا 

الوطنية.

ويف نهاية احلفل مت افتتاح املعر�س امل�ضاحب للملتقى 

واملقام يف بهو اجلامعة، والذي ي�ضتمر خلم�ضة اأيام.

توجهات �ململكة يف �لبحث �لعلمي

فيها  حتدث  بندوة  ب��داأت  امللتقى  فعاليات  اأن  يذكر 

للملتقى  املنظمة  اللجنة  رئي�س  العلمي  البحث  عميد 

الدكتور خالد بن اإبراهيم احلميزي ب�ضكل خمت�ضر عن 

اململكة  »توجهات  بعنوان  للملتقى  الرئي�ضة  املحا�ضرة 

يف البحث العلمي وفق روؤية 2030« مب�ضاركة �ضاحب 

ال�ضمو االأمري الدكتور تركي بن �ضعود بن حممد رئي�س 

رئي�س  ونائب  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة 

واملدير  ال�ضريهي  فهد  الدكتور  للتطوير  �ضابك  �ضركة 

في�ضل  امل��ل��ك  مب�ضت�ضفى  االأب��ح��اث  مل��رك��ز  التنفيذي 

وكيل  ال�ضديري  تركي  بن  �ضلطان  الدكتور  التخ�ض�ضي 

الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�ضات  اجلامعة 

اأحمد بن �ضامل العامري وم�ضت�ضار مكتب حتقيق الروؤية 

الدكتور ه�ضام بن عبدالعزيز الهدلق.

وتناول املتحدث �ضمو االأمري تركي بن �ضعود بن حممد 

اآل �ضعود رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

العلمي  البحث  يف  اململكة  »توجهات  بعنوان  مبحا�ضرة 

وفق روؤية 2030« عدة حماور من �ضمنها الو�ضع الراهن 

�ضركة  رئي�س  نائب  عقبه  والتطوير  البحث  ملخرجات 

�ضابك للتطوير الدكتور فهد ال�ضريهي، ثم �ضارك مركز 

متمثل  التخ�ض�ضي  في�ضل  امللك  مب�ضت�ضفى  االأبحاث 

نوه  والذي  ال�ضديري  �ضلطان  الدكتور  التنفيذي  باملدير 

على نقطة االقتبا�س امل�ضروع وغري امل�ضروع يف االأبحاث، 

كما اأكد الدكتور ه�ضام الهدلق اأن اجلامعات هي املحرك 

الرئي�ضي لدعم البحث العلمي واأن هذا امللتقى هو �ضمن 

من  وك��ان  والتعليم،  الرتبية  ل���وزارة  التطوير  منظومة 

اجلامعة  وكيل  امل�ضاركني  �ضمن 

العليا والبحث العلمي  للدرا�ضات 

اأحمد العامري، بعد ذلك اأتيحت 

واالأ���ض��ئ��ل��ة  للم�ضاركة  ال��ف��ر���ض��ة 

الرد  ت��وىل  امللتقى  ه�ضتاق  عرب 

االأمري  �ضمو  عليها  واال�ضتف�ضار 

وامل�ضاركني يف الندوة.

البحث  عميد  اأو����ض���ح  فيما 

املنظمة  اللجنة  ورئي�س  العلمي 

التعليم  وزارة  اأن  احلميزي  خالد  ال��دك��ت��ور  للملتقى 

و�ضيتم  والتطوير،  البحث  حول  جديدة  مبادرة  �ضتقدم 

مثل  باجلامعة  العلمي  البحث  مبادرات  بع�س  تد�ضني 

والبوابة  الوطنية،  البحثية  امل�ضروعات  مبادرة  تد�ضني 

امللتقى  واأن  البحثية،  للتقدمي على الربامج  االإلكرتونية 

يت�ضمن عدة حماور

الوطنية  والبحوث  العلمي  البحث  اأ�ضالة  اأهمها 

اإ�ضافة اإىل التحديات التي تواجه الن�ضر يف  امل�ضرتكة، 

املجالت العلمية املميزة وغريها من املحاور املهمة.

ويف اخلتام عر�س فيديو تعريفي عن عمادة البحث 

العلمي »املبادرات والربامج التطويرية« كما نقل امللتقى 

اخلا�ضة  احل�ضابات  يف  ن�ضر  مبا�ضر  ب��ث  راب��ط  ع��رب 

عليه  ت��ع��ذر  وم��ن  ح�ضر  مل��ن  ال��ف��ائ��دة  لتعم  باجلامعة 

احل�ضور.
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100 مليون ريال لبرامج البحث العلمي
العمر:  ..»2030 ر�ؤية  �فق  ر�صني  علمي  »بحث  ملتقى  افتتاحه  خالل 

د. العمر: تفخر الجامعة 
بتقديم ما يقرب من 4000 
ورقة علمية خالل العام 

المنصرم

د.الحميزي: تم تدشين 
مبادرة المشروعات 

البحثية الوطنية والبوابة 
اإللكترونية للبرامج البحثية

125 براءة اختراع حصل عليها أعضاء هيئة التدريس والباحثون بالجامعة  من أفضل المكاتب العالمية  عام 2017



هيئة  ع�ضو  العمري  عبداهلل  الدكتور  ف��از 

واجليوفيزياء  اجليولوجيا  بق�ضم  التدري�س 

املجلة  حترير  ورئي�س  وموؤ�ض�س  العلوم  بكلية 

األ��رت  بجائزة  اجليولوجية  للعلوم  العربية 

نيل�ضون ماركيز للإجناز م���������دى احلياة م�������ن 

العاملية    Who’s who اإز هو«  منظم����ة »هو 

نظري ما قدمه خلل م�ضريته احلافلة من ن�ضر 

للعديد من الأبحاث والكتب العلمية والتثقيفية 

الأر�س  علوم  يف  متخ�ض�ضة  مو�ضوعة  وتاأليفه 

 14 يف  رئي�ضاً  باحثاً  لكونه  اإ�ضافة  بحثياً،  م�ضروعاً   70 من  اأكرث  واإجن��از 

وتنظيمه  واأملانيا،  والرازيل  واملك�ضيك  اأمريكا  يف  دولية  عمل  جمموعة 

العديد من املوؤمترات وور�س العمل املحلية واخلليجية والعاملية. 
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اعتمد وكيل اجلامعة للدرا�ضات 

الدكتور  العلمي  والبحث  العليا 

تقييم  ن��ت��ائ��ج  ال��ع��ام��ري  اأح���م���د 

العلمية  اجلمعيات  اأداء  ك��ف��اءة 

اإقرار  بعد  1438/1437ه�  لعام 

اللجنة الدائمة للجمعيات العلمية 

للنتائج يف اجتماعها الرابع املنعقد 

يف تاريخ 1439/5/25ه�.

ك�����ض��ف��ت ن��ت��ائ��ج ال��ت��ق��ي��ي��م عن 

علمية  جمعيات  خم�س  ح�ضول 

على املراكز الأوىل واأف�ضل جمعية 

اإن�ضانية،  جمعية  واأف�ضل  �ضحية 

حيث ح�ضلت اجلمعية الكيميائية 

الأول،  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ال�����ض��ع��ودي��ة 

علمية  جمعية  اأف�����ض��ل  وج��ائ��زة 

واجلمعية ال�ضعودية لطب الأ�ضنان 

ح�����ض��ل��ت ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���اين، 

�ضحية،  جمعية  اأف�ضل  وج��ائ��زة 

وح�����ض��ل��ت اجل��م��ع��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة 

الثالث،  املركز  على  احلياة  لعلوم 

واجلمعية اجلغرافية 

ح�ضلت  ال�����ض��ع��ودي��ة 

اأف�ضل  ج��ائ��زة  على 

جمعية اإن�ضانية.

امل�ضرف  واأو���ض��ح   

على اإدارة اجلمعيات 

ال��ع��ل��م��ي��ة ال��دك��ت��ور 

اإب��راه��ي��م  ب��ن  حممد 

جلنة  اأن  ال��ع��ب��ي��داء 

اأداء  ك���ف���اءة  ت��ق��ي��ي��م 

العلمية  اجلمعيات 

مناذج  ا�ضتقبلت  باجلامعة 

التقييم وعملت على تدقيق 

ر�ضد  ث��م  وم��ن  مرفقاتها،  ك��اف��ة 

جمعية  لكل  املخ�ض�ضة  الدرجات 

كفاءة  تقييم  اأن  ذكر  كما  علمية، 

ي�ضتند  العلمية  اجلمعيات  اأداء 

اإىل معايري حمددة اأقرتها اللجنة 

يف  العلمية  للجمعيات  ال��دائ��م��ة 

املنعقد  ال��ع�����ض��ري��ن  اج��ت��م��اع��ه��ا 

ه��ذه  وم���ن  1431/8/1ه�.  يف 

امل��ع��اي��ري: م���دى وج���ود امل��ج��لت 

العلمية املحكمة، الأبحاث العلمية، 

العلمية،  الكتب  وترجمة  تاأليف 

اجل���وائ���ز ال��ع��ل��م��ي��ة، امل���وؤمت���رات، 

التدريبية  ال�����دورات  ال���ن���دوات، 

وور�س العمل، املحا�ضرات، خدمة 

املوقع  الأع�����ض��اء،  ع��دد  املجتمع، 

الإل���ك���روين، ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون 

امل�ضرك وع�ضويات 

الحت������ادات وع���دد 

من املعايري الأخرى، 

التي من بينها وجود 

معتمدة،  م��ي��زان��ي��ة 

عدد فروع اجلمعية 

يف اململكة، امل�ضاركة 

يف املعار�س الدولية 

والرحلت  واملحلية 

امل��دع��وم��ة  العلمية 

من اجلمعية.

اجلمعيات  اإدارة  وت�ضعى 

ال��ع��ل��م��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة ق��دم��اً 

الأه���داف  م��ن  ع��دد  نحو حتقيق 

اجلماعة  م�����ض��رية  تع�ضد  ال��ت��ي 

يف  والتميز  العاملية  الريادة  لبلوغ 

هذه  وم��ن  املعرفة،  جمتمع  بناء 

العلمي  الأداء  تطوير  الأه���داف 

تقدمي  العلمية،  للجمعية  واملهني 

امل�����ض��ورة الإداري�����ة يف امل��ج��الت 

العلمية،  للجمعيات  املختلفة 

العلمية  اجلمعيات  اأعمال  ت�ضهيل 

ملا فيه خدمة اأع�ضائها ومن�ضوبيها 

بني  التوا�ضل  حتقيق  واملجتمع، 

اجلمعيات العلمية واإدارة اجلامعة 

املهنية  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  وال��ه��ي��ئ��ات 

وت��ن��م��ي��ة خم���رج���ات اجل��م��ع��ي��ات 

ال��ب��ح��ث��ي��ة يف جم���ال  ال��ع��ل��م��ي��ة 

تخ�ض�ضها والعمل على تطويرها.

أ"أفضل جمعية علمية"الجمعية الكيميائية السعودية 1
أ"أفضل جمعية صحية"الجمعية السعودية لطب األسنان 2
أالجمعية السعودية لعلوم الحياة3
أالجمعية السعودية ألمراض وجراحة الجلد4
أالجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر5
أالجمعية السعودية لعلوم األرض6
أالجمعية السعودية لطب العيون7
أالجمعية السعودية للعلوم الرياضية8
أجمعية القلب السعودية9
أجمعية الصيدلة السعودية10
أالجمعية السعودية لعلوم العمران11
أالجمعية السعودية لطب التخدير12

بالجمعية السعودية ألمراض وزراعة الكلى13
ب"أفضل جمعية إنسانية"الجمعية الجغرافية السعودية  14
بالجمعية السعودية لجراحة المخ واألعصاب15
بالجمعية السعودية للجهاز الهضمي16
بالجمعية السعودية لجراحة العظام17
بالجمعية السعودية ألمراض السمع والتخاطب18
بالجمعية السعودية لإلدارة19
بالجمعية السعودية للتربية الخاصة جستر20
بالجمعية التاريخية السعودية21
بالجمعية السعودية لألنف واألذن والحنجرة22

هـ1438/1437تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية 
من الجمعيات العلمية (أ)فئة 

من الجمعيات العلمية (ب)فئة 

بالجمعية السعودية للعلوم الزراعية23
بالجمعية السعودية لشبكة ريادة  األعمال24

جالجمعية السعودية للدراسات االجتماعية25
جالجمعية السعودية لطب األطفال26
جالجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية27
جالجمعية السعودية للجراحة بالمناظير والجراحة قليلة التداخل28
جالجمعية السعودية لكليات المجتمع29
جالجمعية السعودية للعالج الطبيعي30
ججمعية األنظمة السعودية31
جالجمعية السعودية لعلوم المختبرات اإلكلينيكية32
ججمعية الحاسبات السعودية33
ججمعية االقتصاد السعودية34
جالجمعية السعودية لعلوم العقار35
جالجمعية السعودية للمحاسبة36

دالجمعية السعودية للهندسة الكيميائية37
دالجمعية السعودية لهشاشة العظام38
دالجمعية السعودية للدراسات األثرية39
دالجمعية السعودية للدراسات السكانية40
دجمعية المكتبات والمعلومات41
دالجمعية السعودية لإلعالم و االتصال42
دالجمعية السعودية لعلوم الغذاء والتغذية43
دالجمعية السعودية للتنمية المهنية في التعليم44
دالجمعية السعودية لدراسات اإلبل45

من الجمعيات العلمية (د)فئة 

من الجمعيات العلمية (ج)فئة 

دالجمعية السعودية لهندسة االتصاالت46
دالجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة47
دالجمعية السعودية للعلوم السياسية48

هالجمعية السعودية ألمراض الدم واألورام في األطفال49

والجمعية السعودية للسياحة50

تمثل الجمعيات التي لم ترفع نماذج تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية (ه)فئة 

جمعيات بمرحلة اللجنة التأسيسية (و)فئة 

كن إحصائيًا.. باألولى المشتركة 

جائزة ألبرت نيلسون ماركيز 
»العمري« لـ

اأقامت عمادة ال�ضنة الأوىل امل�ضركة بالتعاون مع الهيئة العامة للإح�ضاء  

اإلقاء  خللها  من  مت  الأكادميية«  رحلتك  »ن�ضاركك  م�ضمى  حتت  فعالية 

عام  مدير  املفرج  تي�ضري  الأ�ضتاذ  األقاها  اإح�ضائياً«  »كن  بعنوان  حما�ضرة 

للإح�ضاء.  العامة  الهيئة  با�ضم  املتحدث  الإح�ضائي  وال��وع��ي  الإع���لم 

يهدف  للإح�ضاء  العامة  بالهيئة  خا�س  توعوي  جناح  الفعالية  �ضاحب 

اأن  بالذكر  جدير  والباحثني.  للطلب  املقدمة  الهيئة  بخدمات  للتعريف 

الفعالية  تهدف للتعريف بالقطاع الإح�ضائي والتعريف باملبادرات امل�ضركة 

البيانات  بنوعية  الطلبة  تعريف  وكذلك  الأك��ادمي��ي،  والقطاع  الهيئة  بني 

واملعلومات والإح�ضاءات التي توفرها الهيئة العامة للإح�ضاء.

القبول والتسجيل 
تكرم آل صقر

والت�ضجيل  القبول  عمادة  اأقامت 

حفلها ال�ضنوي برعاية وكيل اجلامعة 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ض��وؤون 

ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ن��م��ي، ح��ي��ث مت 

تكرمي الدكتور �ضالح اآل �ضقر عميد 

ال�ضابق،  والت�ضجيل  القبول  �ضوؤون 

�ضيحالون  الذين  العمادة  وموظفي 

�ضالح  الأ���ض��ت��اذ  وه����م:  ل��ل��ت��ق��اع��د، 

اخليري  جمعة  والأ���ض��ت��اذ  احلمود 

والأ�ضتاذ �ضعد املرابيع. 

والت�ضجيل  القبول  عميد  وتقدم 

بخال�س  ال�ضدحان  با�ضل  الدكتور 

�ضالح  للدكتور  وال��ت��ق��دي��ر  ال�ضكر 

اأثناء  املثمرة  جهوده  على  �ضقر  اآل 

فرة عمله وكيًل ثم عميداً للعمادة، 

املتقاعدين  وللموظفني  ل��ه  ومتنى 

عملهم يف  اأثناء  قدموه  ما  يكون  اأن 

العمادة يف ميزان ح�ضناتهم.

إعالن نتائج تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية 

البحث  ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  �ضمن 

العلمي الذي يقام حتت �ضعار »بحث 

علمي ر�ضني وفق روؤية اململكة 2030« 

باملدينة اجلامعية  الذي عقد موؤخًرا 

بعنوان  ور�ضة عمل  اأقيمت  للطالبات 

بني  البحثية  ال�ضراكة  فر�س  »تفعيل 

املحلية  البحوث  ومراكز  اجلامعات 

ب�ضكل  بثها  ومت  وامل��اأم��ول«،  :ال��واق��ع 

مبا�ضر للق�ضم الرجايل بقاعة ال�ضيخ 

حمد اجلا�ضر.  بداأت الور�ضة بكلمة 

العلمي  البحث  ع��م��ادة  عميدة  م��ن 

عبري  ال��دك��ت��ورة  الن�ضائية  للأق�ضام 

امل�ضري التي اأو�ضحت اأن الهدف من 

الور�ضة املبادرة يف تفعيل التوا�ضل مع 

قيادات البحث العلمي يف اجلامعات 

ومراكز البحوث املحلية وو�ضع اآليات 

لتفعيل ال�ضراكة البحثية وتعزيز الن�ضر 

الدكتور  حت��دث  ثم  املتميز.  العلمي 

البحث  خالد احلميزي عميد عمادة 

من  باحل�ضور  رح��ب  ال���ذي  العلمي 

داخل اجلامعة وخارجها وامل�ضاركني، 

تل ذلك كلمة وكيلة اجلامعة ل�ضوؤون 

العي�ضى،  اإينا�س  الدكتورة  الطالبات 

وال����ت����ي ع�����رت م����ن خ���لل���ه���ا ع��ن 

باحل�ضور  و�ضعادتها  الور�ضة  اأهمية 

اأبوابها  تفتح  اجلامعة  واأن  امل�ضاركني 

ومعاملها لتقدمي امل�ضاندة للجميع من 

لتو�ضيات  وتطلعها  وخارجها  داخلها 

اآخر الور�ضة والأخذ بها اإن �ضاء اهلل.

حم��اور  لثلثة  ال��ور���ض��ة  ق�ضمت   

رئي�ضة، ت�ضمن املحور الأول جل�ضتني 

حتت عنوان: فر�س ال�ضراكة البحثية 

م��ع اجل��ام��ع��ات و���ض��ارك بها ك��ل من 

الأمرية  وجامعة  �ضعود  امللك  جامعة 

نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الأمري 

البحثية  ال�ضراكة  فر�س  و  �ضلطان، 

مركز  مب�ضاركة  البحوث  مراكز  مع 

في�ضل  امللك  م�ضت�ضفى  يف  الأبحاث 

ومركز امللك عبداهلل العاملي للأبحاث 

للعلوم  �ضعود  امللك  بجامعة  الطبية 

عبدالعزيز  امللك  ومدينة  ال�ضحية 

للعلوم والتقنية ومعهد بحوث الأحياء 

الطبية،  فهد  امللك  ومدينة  والبيئة 

ومركز امللك �ضلمان لأبحاث الإعاقة.

المتوزي 
مديرًا لبرامج 
البكالوريوس

ال�ضيدلة  كلية  عميد  اأ���ض��در 

ق���راراً  ال�ضم�ضان  اأو����س  ال��دك��ت��ور 

من�ضور  ال��دك��ت��ور  بتعيني  اإدارًي�����ا 

املتوزي مديًرا لرامج البكالوريو�س 

 1439/1438 الدرا�ضيني  للعامني 

و1439/ 1440.

تفعيل الشراكة البحثية بين 
الجامعات ومراكز البحوث.. للطالبات

د. العبيداء

د. العمري
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�ضهد ح�ضورًا مميزًا من داخل وخارج اململكة

للتوعية  الخليجية  الحملة  يدشن  الرياض  أمير 
بالسرطان

د�سن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

في�سل بن بندر بن عبد العزيز اأمري 

بق�سر  مبكتبه  ال��ري��ا���ض،  منطقة 

الثالثة  اخلليجية  احلملة  احل��ك��م 

والتي   ،2018 بال�سرطان  للتوعية 

اأطلقها جمل�ض ال�سحة لدول جمل�ض 

حماية   40%« �سعار  حتت  التعاون 

اليوم  مع  بالتزامن  �سفاء«،   40%
ي�سادف  وال��ذي  لل�سرطان،  العاملي 

الرابع من فرباير �سنوياً.

ال�سحة  وزير  نائب  معايل  واأكد 

حمد  الأ���س��ت��اذ  ال�سحية  لل�سوؤون 

بالتن�سيق  تاأتي  اأن احلملة  ال�سويلع 

م���ع امل���رك���ز اخل��ل��ي��ج��ي مل��ك��اف��ح��ة 

ال�سحة  ملجل�ض  التابع  ال�سرطان 

والحت���اد  ال��ت��ع��اون،  ل���دول جمل�ض 

اخل��ل��ي��ج��ي مل��ك��اف��ح��ة ال�����س��رط��ان، 

وبتعاون عدد من اجلهات احلكومية 

واجلمعيات  التعليمية  واملوؤ�س�سات 

اأن  مبيناً  العام،  النفع  ذات  الأهلية 

الوعي  رف��ع  بهدف  ج��اءت  احلملة 

ال�سحة  حل��م��اي��ة  امل��واط��ن��ن  ل���دى 

على  والت�سجيع  املهنية،  ال��ع��ام��ة 

وال��غ��ذاء  امل���اء  مثل  البيئة  حماية 

وال���ه���واء، وجت��ن��ب ع��وام��ل اخلطر 

التي ت�ساهم يف زيادة ن�سبة الإ�سابة 

م�ستوى  ورف��ع  ال�سرطان،  مبر�ض 

املبكر  الك�سف  بخ�سو�ض  ال��وع��ي 

واأهميته يف حت�سن  ال�سرطان  عن 

ورفع فر�ض العالج وال�سفاء، ف�ساًل 

عن تفعيل الربامج الوطنية الهادفة 

ال�سرطان. ملكافحة 

احلملة  �سعار  اأن  معاليه  واأو�سح 

»%40 حماية %40 �سفاء« يعك�ض 

اإىل  ت�سري  ال��ت��ي  العلمية  ال��دلئ��ل 

ال�سرطان  اأم��را���ض  م��ن   40% اأن 

خالل  م��ن  منها  الوقاية  ب��الإم��ك��ان 

ات��ب��اع من��ط ح��ي��اة �سحي وع���ادات 

جانب  اإىل  و�سحية  �سليمة  تغذية 

منتظم  ب�سكل  الريا�سة  ممار�سة 

اأم��ا  �سحي،  وزن  على  واحل��ف��اظ 

 40% اأن  اإىل  ت�سري  �سفاء،   40%
املختلفة  ال�����س��رط��ان��ات  اأن����واع  م��ن 

مت  حال  يف  منها  ال�سفاء  بالإمكان 

ت�سخي�سها يف املراحل املبكرة.

�سكره  ع��ن  ال�����س��وي��ل��ع  واأع�����رب 

وتقديره ل�سمو اأمري منطقة الريا�ض 

لرعايته تد�سن هذه احلملة خا�سة 

يف  ح�سا�ساً  مو�سوعاً  تعك�ض  واأنها 

العامل اأجمع، موؤكداً اأن وزارةال�سحة 

اإط�����الق م��ث��ل ه��ذه  ت��ت��وان��ى يف  ل 

احلمالت التوعوية لرفع الوعي لدى 

املواطنن.

وق����د ����س���ارك���ت ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع 

التد�سن،  يف  �سعود  امللك  بجامعة 

وذلك بح�سور ممثلها الدكتور �سعد 

العتيبي.

مهارات إجراء التحاليل المخبرية لطالبات العلوم
وامل��ي��اه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 

امل���رك���ز  يف  وال�����زراع�����ة مم��ث��ل��ة 

والرثوة  الزراعة  لبحوث  الوطني 

تدريبية  دورة  بالريا�ض  احليوانية 

التحاليل  اإج����راء  »م��ه��ارات  ع��ن 

امللك  جامعة  لطالبات  املخربية« 

النبات  ق�سم  العلوم  كلية  �سعود 

الدقيقة. والأحياء 

ورحب مدير عام املركز املكلف 

املعجم  ع��ب��دال��رح��م��ن  امل��ه��ن��د���ض 

من  املتدربات  الطالبات  بجميع 

اأن  م��وؤك��داً  �سعود،  امل��ل��ك  جامعة 

لدعم  اإمكانياته  كل  ي�سخر  املركز 

اإىل  داع��ي��اً  الأن�����س��ط��ة،  ه��ذه  مثل 

هذه  مثل  ح�سور  على  احل��ر���ض 

منها. وال�ستفادة  الدورات 

الوا�سل  يا�سمن  ع��ربت  فيما 

املتدربات  الطالبات  على  امل�سرفة 

عن  ال��ن��ب��ات  ق�سم  ال��ع��ل��وم  بكلية 

الوطني  امل��رك��ز  لإدارة  ���س��ك��ره��ا 

طالبات  وقبول  ال��زراع��ة  لبحوث 

التدريبي  اجلامعة �سمن الربنامج 

للمركز.

اإىل  التدريبية  ال���دورة  ت��ه��دف 

بنك  دور  على  املتدربات  تعريف 

الوطني  باملركز  الوراثية  الأ�سول 

النباتية وطريقة  الأ�سول  يف جمع 

تعريف  اإىل  تهدف  كما  حفظها، 

امل��ت��درب��ات ع��ل��ى خم��ت��رب زراع���ة 

اإنتاج  مراحل  هي  وم��ا  الأن�سجة 

اأ����س���ن���اف م��ت��ع��ددة م���ن ���س��ت��الت 

لنخيل. ا

المركز األول للصيدلة في 
المهارات اإلكلينيكية

متكن فريق كلية ال�سيدلة بجامعة امللك �سعود واملكون من طلبة 

ال�سويغ  واأ�سيل  ياقوت  خالد  املهيني،  وهم ح�سة  بالكلية،  المتياز 

ال�سعودية  العربية  اململكة  م�ستوى  على  الأول  املركز  حتقيق  من 

فعاليات  �سمن  اأقيمت  التي  الإكلينيكية  امل��ه��ارات  م�سابقة  يف 

»�سيفا  ال�سعودية  ال�سيدلية  للجمعية  الأول  العلمي  ال�سنوي  اللقاء 

.»2018
برامج  وم��دي��ر  الفريق  على  امل�سرف  اأع��رب  املنا�سبة  وب��ه��ذه   

املتوزي  �سالح  بن  من�سور  الدكتور  ال�سيدلة  كلية  يف  البكالوريو�ض 

كما  متثيل،  الكلية خري  لتمثيلهم  امل�ساركن  للطلبة  �سكره  بالغ  عن 

اأكد  كما  الطلبة،  تدريب  يف  مل�ساركتها  النعيم  ملياء  الدكتورة  �سكر 

الدكتور من�سور املتوزي اأن هذه اجلائزة تعك�ض مدى جودة التعليم 

واملخرجات يف كلية ال�سيدلة التي حتظى مبتابعة ورعاية م�ستمرة 

والنجاح  التوفيق  ال�سم�سان، متمنياً  اأو�ض  الدكتور  الكلية  من عميد 

وامل�سابقات. الفعاليات  جميع  للطلبة يف 
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مؤتمر المياه والطاقة اإلقليمي بجامعة 
البحرين

جامعة  ت�ضت�ضيف 

ال����ب����ح����ري����ن ي���وم���ي 

-22 واالثنني  االأح��د 

امل��ق��ب��ل،  اأب���ري���ل   23
والطاقة  املياه  موؤمتر 

 Water« االإقليمي 

 and Energy
 Sustainable Innovation and Industry Conference
and Exhibition« الذي تنظمه جامعة البحرين بالتعاون مع جامعة 
الفربا، وجامعة اأك�ضفورد، وجامعة اأ�ضتون الربيطانية، باالإ�ضافة اإىل 

توجه مملكة  دعم  اإىل  املوؤمتر،  ويهدف  الربيطاين،  الثقايف  املجل�س 

البحرين اإىل تنويع م�ضادر الطاقة، عرب ا�ضتغالل الطاقة املتجددة، 

البحرين،  جامعة  وتعكف  الطبيعية،  الطاقة  م�ضادر  على  واحلفاظ 

الطاقة  اأنظمة  لتكنولوجيا  املعتمد  الربيطاين  املركز  مع  بالتعاون 

املتجددة، على جتهيز خمتربات الطاقة املتجددة يف اجلامعة، التي 

�ضت�ضهم ب�ضكل فاعل يف تطوير قطاع الطاقة املتجددة يف البحرين.

»الشارقة« تكرم الفائزين بمنتدى االبتكار
الفائزين  ال�ضارقة  ال�ضارقة وغرفة جتارة و�ضناعة  كرمت جامعة 

اإدارة االأعمال،  اأطلقتها كلية  مب�ضابقة االبتكار وريادة االأعمال التي 

وفازت باجلائزة االأوىل البالغ قيمتها 20.000 درهم مرمي عبداهلل 

ب�����ال�����ه�����ول ط���ال���ب���ة 

ال�ضناعية  الهند�ضة 

االأمريكية  باجلامعة 

تطبيق  بال�ضارقة عن 

»فر�ضة«،  با�ضم  ذكي 

وف���������از ب����اجل����ائ����زة 

قيمتها  البالغ  الثانية 

دره�����م   15،000
بايانده،  دنيا  �ضياده  عبدالكرمي،  رمي  للطالب  االأفكار  لعبة  م�ضروع 

الثالثة  اجلائزة  وح�ضد  ال�ضارقة،  جامعة  من  اخللف  عو�س  و�ضام 

البالغ قيمتها 10،000 درهم، م�ضروع »م�ضوار« الذي قدمه الطالب 

عمر غامن من اجلامعة االأمريكية يف ال�ضارقة. وفاز باجلائزة الرابعة 

الال�ضلكي«  ال�ضحن  »نظام  م�ضروع  دره��م،   5،000 قيمتها  البالغ 

للطالب حممد زاهد وبهزاد عدنان واأحمد �ضاكر عبيد من اجلامعة 

االأمريكية يف ال�ضارقة.

»قابوس« تدشن هويتها اإلعالمية
اأط������ل������ق������ت 

العالقات  دائرة 

العامة واالإعالم 

ب�����ج�����ام�����ع�����ة 

ال���������ض����ل����ط����ان 

هويتها  قابو�س 

االإع�����الم�����ي�����ة 

اجل��������دي��������دة، 

خ������الل  ومت 

احل���ف���ل ت��د���ض��ني 

باللغة  »اق���راأ«  ن�ضرتي  يف  واملتمثلة  للدائرة  اجل��دي��دة  املطبوعات 

»اأنوار«  االإلكرتونية  واملن�ضة  االإجنليزية،  باللغة  و»امربنت«  العربية 

باعتبارها �ضحيفة اإلكرتونية ت�ضعى لن�ضر كل ما يتعلق باجلامعة من 

اأن  الهوية اجلديدة يف  ويتلخ�س مفهوم  واأحداث،  ق�ض�س وحكايات 

اعتمدت  اإذ  وحديًثا،  ب�ضيًطا  الروؤية، خمت�ضًرا  وا�ضح  عملًيّا،  تكون 

اأيقونة جتمع  وهي  املفتاحية،  الكلمات  على هذه  االأ�ضا�ضية  اأيقونته 

اق��راأ، وحرف »i« يف  عدة رموز ب�ضرية، بني حرف االأل��ف يف كلمة 

كلمة Imprint، وبني رمز الدرع يف �ضعار اجلامعة، كما اأنها حتمل 

وا�ضح  حديث  خط  االأيقونة  هذه  ويعزز  البو�س،  لقلم  اآخر  ترميًزا 

وقوي يرتجم ر�ضالة الدائرة لتكون وا�ضحة �ضهلة دون تعقيد.

جامعات 
نظمت كلية االآداب موؤخراً حما�ضرة بعنوان خليجية

�ضنة،  ثالثني  ال�ضعودية يف  التاريخية  اجلمعية 

لرئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية الدكتور عبداهلل 

الزيدان.

ن�����ض��اأة اجل��م��ع��ي��ة حيث  دار احل����وار ح���ول 

تاأ�ض�ضت يف جامعة الريا�س »امللك �ضعود حالياً« 

يف فواحت الت�ضعينات من القرن الهجري املا�ضي 

»اجلمعية  عليها  اأطلق  واالآث��ار  للتاريخ  جمعية 

عدة  بعد  ا�ضمها  ُعدل  ثم  االأثرية«،  التاريخية 

وقد  االآثارية«،  التاريخية  »اجلمعية  اإىل  �ضهور 

كانت هذه اجلمعية نواة ملا قام به ق�ضم التاريخ 

من اأعمال يف جماالت الك�ضف االأثري وارتياد 

ملواقع االآثار يف اململكة العربية ال�ضعودية بدءاً 

اجلمعية  اأع�ضاء  من  بعثة  زارت  حيث  بالفاو، 

الفاو  موقع  الق�ضم«  ومن�ضوبي  اأ�ضاتذة  »م��ن 

من  اجلمعية يف حماوالتها  وا�ضتمرت  االأثري، 

بالق�ضم  االآثار  �ضعبة  حتى حتولت  البقاء  اأجل 

االآث��ار  ق�ضم  م�ضمى  حتت  م�ضتقل  ق�ضم  اإىل 

التاريخية  اجلمعية  من�ضوبو  وب��داأ  واملتاحف.  

بداأ  اأن  اإىل  االنق�ضام  من هذا  يعانون  االآثارية 

ق�ضم التاريخ باإن�ضاء جمعية جديدة ابتداًء من 

ق�ضم  جمل�س  اأع�ضاء  تقدم  وقد   ،1404 عام 

جديدة  بالئحة  �ضعود  امللك  بجامعة  التاريخ 

العلمي  املجل�س  عليها  وافق  للجمعية  مقرتحة 

جلامعة امللك �ضعود يف �ضنة 1406/1405ه�. 

وت�ضم اجلمعية التاريخية ال�ضعودية املهتمني 

يف الدرا�ضات التاريخية واحل�ضارية يف اأق�ضام 

ت�ضم  كما  اململكة،  بجامعات  واالآث���ار  التاريخ 

بالتاريخ،  اأ�ضا�س ل�ضيق  لها  اأق�ضام  اأع�ضاًء من 

الوطنية  الندوات  ا�ضتقطاب  اجلمعية  وحتاول 

من  عدد ممكن  اأك��رب  �ضم  طريق  عن  الفعالة 

اأقطاب االإدارة واالأكادميية والفكر اإىل �ضفوف 

اأع�ضاء ال�ضرف فيها.

ك��م��ا حت���دث ال��دك��ت��ور ال���زي���دان م��ن خ��الل 

العائق  واأن  البدايات  معاناة  »ع��ن  املحا�ضرة 

انعدامه  اأو  امل��ادي  الدعم  قلة  ه��و   االأ�ضا�س 

اإن ���ض��ح ال��ت��ع��ب��ر وت��وا���ض��ع ع���دد االأع�����ض��اء 

ووافقت  1408ه�،  ع��ام  االعتماد  مت  اأن  اإىل 

اجلامعة على اإ�ضدار علمي حمكم، تن�ضر فيه 

اجلمعية البحوث املقدمة من اأع�ضائها، وذلك 

الدرا�ضي  للعام  ع�ضر  ال�ضابع  اجتماعه  يف 

و�ضمي  »1408-1409ه�/1987-1989م«، 

هذا االإ�ضدار »بحوث تاريخية«، ولكن ما زالت 

مع�ضلة الدعم املادي اإىل الوقت احلايل تقف 

حجر عرثة اأمام اجلمعية«.

للح�ضور  املجال  اأتيح  املحا�ضرة  نهاية  ويف 

االقرتاحات  وطرح  ومناق�ضتها  االأ�ضئلة  بطرح 

واحللول من اأجل ا�ضتمرارية وتطوير اجلمعية.

الطلبة  ب��رن��ام��ج  اإدارة  ق��ام��ت 

مع  بالتعاون  واملوهوبني  املتفوقني 

باجلامعة  املهارات  تطوير  عمادة 

االإع���داد  مرحلة  اأن�ضطة  بتنفيذ 

املتفوقني  الطلبة  لربنامج  العام 

هذه  ت�ضمنت  وق��د  وامل��وه��وب��ني. 

االأن�ضطة جمموعة من املحا�ضرات 

العمل  وور�س  التدريبية  والدورات 

والتفكر  التفوق  جم��االت  الإث��راء 

للطلبة  العقل  وع���ادات  وال��ذك��اء 

توؤهلهم  وال��ت��ي  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف 

االإع����داد  م��رح��ل��ة  اإىل  ل��الن��ت��ق��ال 

التخ�ض�ضي من الربنامج الحقاً.

 »450« عن  يزيد  ما  وبح�ضور 

كليات  جميع  م��ن  وطالبة  طالباً 

املتنوعة  بتخ�ض�ضاتها  اجلامعة 

املرحلة  ه��ذه  اأن�ضطة  تنفيذ  مت 

خالل الفرتة من 1439/5/18ه� 

بتفاعل  1439/5/21ه�  اإىل 

وامل��درب��ني  احل�����ض��ور  الطلبة  ب��ني 

اأن�ضطة  جماالت  يف  املتخ�ض�ضني 

املرحلة. 

برنامج  مدير  اأك��د  جانبه  م��ن 

ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ني وامل��وه��وب��ني 

ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ال��دل��ب��ح��ي على 

اأه��م��ي��ة اأن�����ض��ط��ة ه����ذه امل��رح��ل��ة 

ع��ادات  اأرك���ان  لتع�ضيد  كمدخل 

التفكر  واأ�ضاليب  والذكاء  التفوق 

املتفوقني،  الطلبة  لدى  ال�ضحيحة 

ليت�ضنى لهم العمل للمحافظة على 

املتطلبات  وبلورة  العلمي  تفوقهم 

االأ�ضا�ضية يف هذا ال�ضياق، مقدماً 

تطوير  لعمادة  والتقدير  ال�ضكر 

املميزة  م�ضاهمتهم  على  املهارات 

ال��دورات وور���س العمل  يف تقدمي 

النوعية لطلبة اجلامعة ب�ضكل عام 

والطلبة املتفوقني ب�ضكل خا�س. 

لعناية دارة امللك عبدالعزيز مب�ضادر  امتداداً 

�ضنوات  خم�س  وب��ع��د  العربية  اجل��زي��رة  ت��اري��خ 

اخلا�ضة  ال�ضل�ضلة  �ضدرت  ال��دوؤوب،  العمل  من 

مب�ضروع اجلزيرة العربية يف امل�ضادر الكال�ضيكية 

الأه��م  ترجمات  �ضمت  كتاباً  ع�ضر  �ضبعة  ع��ن 

ه��رودوت��و���س،  م��ث��ل  الكال�ضيكيني  امل���وؤرخ���ني 

اأري��ان��و���س،  ك��الودي��و���س،  بطلميو�س،  بلينيو�س، 

وديودور�س  ا�ضرتابون  بلوتارخو�س،  بروكوبيو�س، 

هذا  على  االإ���ض��راف  ت��وىل  وغ��ره��م.  ال�ضقلي 

التاريخ  ق�ضم  يف  التدري�س  هيئة  ع�ضو  امل�ضروع 

بكلية االآداب بجامعة امللك �ضعود واملتخ�ض�س يف 

عبداهلل  الدكتور  القدمي  العربية  اجلزيرة  تاريخ 

العبد اجلبار. 

ويعد هذا امل�ضروع ال�ضخم نقلة نوعية يف حقل 

اجلزيرة  بتاريخ  اخلا�ضة  التاريخية  الدرا�ضات 

العربية،  للمكتبة  كبرة  واإ�ضافة  القدمي  العربية 

العليا  الدرا�ضات  ال�ضل�ضلة طالب  و�ضتخدم هذه 

املتخ�ض�ضني يف تاريخ اجلزيرة العربية القدمي يف 

العامل  التاريخ واالآثار يف جميع جامعات  ق�ضمي 

العربي.

عقدت  ال�ضل�ضلة،  هذه  اإط��الق  مع  وبالتزامن 

ندوة »اجلزيرة العربية يف امل�ضادر الكال�ضيكية« 

االأوىل  ج��م��ادى   16-12 م��ن  ت��ي��ارا  ف��ن��دق  يف 

باأربع  م�ضاركاً   24 الندوة  يف  و�ضارك  1439ه�، 
متعددة  حم��اور  �ضملت  بحثية،  ورق��ة  وع�ضرين 

الكال�ضيكية،  وامل�����ض��ادر  العربية  اجل��زي��رة  ع��ن 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  من  امل�ضاركون  وق��دم 

واليمن  واجل��زائ��ر  واالأردن  وم�ضر  واالإم����ارات 

املتحدة  واململكة  االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات 

وفرن�ضا وال�ضويد. وقد راأ�س اللجنة العلمية لهذه 

الندوة الدكتور العبد اجلبار و�ضارك يف تنظيمها 

بجامعة  التاريخ  ق�ضم  وطالبات  من طالب  عدد 

امللك �ضعود. 

تعريفية  دورة  الندوة  فعاليات  �ضاحب  وق��د 

اأ�ضتاذ  للغة الالتينية قدمها الدكتور ال�ضيد جاد 

التاريخ القدمي بجامعة طنطا، و�ضارك فيها 40 

طالباً وطالبة من معظم جامعات اململكة، واأعربوا 

عن بالغ �ضعادتهم باهتمام دارة امللك عبدالعزيز 

باإقامة مثل هذه الدورة املتخ�ض�ضة. 

وحظيت الندوة واالإ�ضدارات باهتمام الباحثني 

الأهميتها يف تاريخ اجلزيرة العربية القدمي وعدم 

وجود ترجمات �ضابقة لهذه امل�ضادر التي تناولت 

وح�ضارتها  اجل��زي��رة  ت��اري��خ  م��ن  مهمة  ج��وان��ب 

وعالقاتها اخلارجية الأكرث من ع�ضرة قرون.

اأقام نادي النورين ممثل اأن�ضطة 

�ضكن طالبات جامعة امللك �ضعود 

ت�ضمن  ال����ذي  »ح���ل���م«  ب��رن��ام��ج 

التعريف باأن�ضطة النادي وخدماته 

املقدمة لطالبات ال�ضكن اجلامعي 

خالل الف�ضل الدرا�ضي الثاين لعام 

1439/1438ه�،  وكيف �ضينمي 
عند  الطالبات  م��واه��ب  ال��ن��ادي 

رحب  كما  لع�ضويته،  االن�ضمام  

امل�ضتجدات  بالطالبات  ال��ن��ادي 

ترفيهية  باأركان  البهجة  من  بجو 

خمتلفة.  

»اآلداب« تسرد تاريخ الجمعية التاريخية السعودية

 المتفوقون يستكملون أنشطة مرحلة اإلعداد العام

صدور سلسلة المصادر الكالسيكية الخاصة بمشروع 
الجزيرة العربية

م�سرية كفاح امتدت لثالثني �سنة

بالتعاون مع عمادة تطوير املهارات

عن دارة امللك عبدالعزيز

»حلم«.. لطالبات نادي 
النورين 



»آيزو« لعين شمس للعام الثالث على التوالي
ح�شلت جامعة عني �شم�س للعام الثالث على التوايل على �شهادة »الأيزو 

2008 - 9001«، وذلك بعد تقييم وفد �شركة »انرتتك«، وقد اأ�شاد وفد 
ال�شركة بح�شن اأداء جميع القطاعات، لفتاً اإىل اأن اهتمام الإدارة العليا 

للمهام  والعر�س  الإدارات  اأداء  على  ينعك�س  احلالية  اجلامعة  بقيادات 

الذي يتم بطريقة حرفية اإىل جانب الهتمام والنظام يف جميع الإدارات، 

اأهداف  اأن  الدكتور عبدالوهاب عزت، رئي�س اجلامعة،  اأكد  من جانبه، 

الإدارات ل بد اأن تكون بارزة ومعلومة جلميع العاملني باجلهاز الإداري 

موؤكًدا  والزمان،  املكان  طبيعة  على ح�شب  تتغري  بحيث  للتعديل  وقابلة 

تكون  اأنها  مبعنى  و�شرورية،  مهمة  عنا�شر   5 على  حتتوي  اأن  �شرورة 

اأهداًفا واقعية، وا�شحة، مبتكرة، وقيا�شية، وقابلة للتحقق.

تفاهم بين »اليرموك« و»جيوست« األمريكية
الأقل حظاً  الفئات  لتعليم  الأمريكية  واملنظمة  الريموك  وقعت جامعة 

»جيو�شت« مذكرة تفاهم لتوفري فر�س التعليم العايل لالجئني يف الأردن 

من خمتلف اجلن�شيات، ون�شت املذكرة على برنامج يتم من خالله توفري 

حظاً  الأقل  الأردنية  املناطق  ومن  جن�شياتهم  اختالف  على  تعليمية  منح 

مركز  خالل  من  اجلامعة  و�شتنفذ  املهني،  الدبلوم  درجة  على  للح�شول 

درا�شات الالجئني والنازحني بالتعاون مع »جيو�شت« هذه الربامج من خالل 

اتباع منط التعليم املدمج الذي يجمع بني التعليم الإلكرتوين والتقليدي.

يوم علمي في جامعة بيروت العربية
نّظمت كلية العلوم يف جامعة بريوت العربية فرع طرابل�س بالتعاون مع 

معهد الدكتوراه للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الهند�شة يف اجلامعة اللبنانية 

وIEEE، يوماً علمياً عبارة عن �شل�شلة حما�شرات بعنوان »التكنولوجيا 

اأهمية  الفعالية باحلديث عن  افتتحت  والهند�شة«،  العلوم  احليوية بني 

مبدينة  الأب��ح��اث  تطوير  يف  التكنولوجيا  وم�شاهمة  العلمي  البحث 

طرابل�س، ثم حما�شرات علمية يف هذا الإطار قّدمها كل من الدكتور 

كاثرين مارك من  والدكتورة  اأحمد غريب  والدكتورة دعاء  اأ�شطه  بالل 

كبارة من  اآية  والطالبة  والدكتورة غي كارول  جامعة كامبني يف فرن�شا 

اجلامعة اللبنانية، واختُتم الن�شاط بتوزيع دروع تذكارية للمحا�شرين.

 ان��ط��الق��اً م��ن اإح�����ش��ا���س ط��الب 

الربنامج   – امل�شرتكة  الأوىل  ال�شنة 

املجتمع،  نحو  بامل�شوؤولية  النتقايل؛ 

الطالبية؛  الأن�شطة  وح���دة  نظمت 

اأج��واد  مركز  لزيارة  الفعاليات  اأح��د 

للجنة  ال��ت��اب��ع  املجتمعية  ل��ل��رع��اي��ة 

النف�شية،  ال�شحة  لتعزيز  الوطنية 

الطالبي  ال��وف��د  ا�شتقبال  يف  وك��ان 

مدير مركز اأجواد وعدد من م�شوؤويل 

الطالب  بزيارة  رحبوا  الذين  املركز 

للمركز، بعد ذلك جتولوا داخل املركز 

املقدمة  اخلدمة  طبيعة  لهم  و�شرح 

للنزلء والفئات امل�شتهدفة. كما جتول 

وكذلك  املركز،  اأق�شام  على  الطالب 

واخت�شا�شاته  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  ع��ل��ى 

م�شتوى  ع��ل��ى  وت��ع��رف��وا  الإداري�������ة، 

على  اأك��د  حيث  املقدمة،  اخل��دم��ات 

ودعمهم  امل�شتفيدين  وتقدير  احرتام 

والتعاون معهم مبهنية واحرتاف.

الطالب  �شكر  اجل��ول��ة  نهاية  يف   

التي  اخلدمات  على  املركز  م�شوؤويل 

ما  مبثل  امل��رك��ز  وغ���ادروا  يقدمونها 

ا�شتقبلوا من حفاوة وتكرمي. 

املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

لل�شوؤون  اجلامعة  بوكالة  واملوهوبني 

تدريبية  دورة  والأكادميية  التعليمية 

اأربع  ملدة  ال�شخ�شي  التخطيط  يف 

املتفوقني  للطلبة  تدريبية  �شاعات 

الأوىل  ال�شنة  بعمادة  وامل��وه��وب��ني 

امل�شرتكة.

جاءت هذه الدورة يف اإطار �شعي 

برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني 

ا�شت�شراف  درجات  اأق�شى  لتحقيق 

امل�شتقبل للطلبة عرب خطط عملية 

العلمية  اأه��داف��ه��م  حتقق  وواقعية 

قابلة  ذكية  اأهداف  وو�شع  والعملية 

التطبيق،  �شهلة  للقيا�س عرب مناذج 

طالباً   52 ال����دورات  وا�شتهدفت 

الربنامج  يف  امل�شمولني  الطلبة  من 

العلمية  باأهدافهم  ملمني  ليكونوا 

يف  حتقيقها  اإىل  وي�شعوا  والعملية 

حياتهم.

�شالح  الأ�شتاذ  الربنامج  وق��ّدم 

بكتابة  امل�شاركون  وب��داأ  ال�شمراين، 

ر���ش��ال��ت��ه��م يف احل���ي���اة، وروؤي��ت��ه��م 

يرتكزون  التي  وقيمهم  اخل��ا���ش��ة، 

عليها. ثم �شعى امل�شاركون مع املدرب 

خالل  م��ن  واق��ع��ه��م  ت�شخي�س  اإىل 

حتديد نقاط القوة ونقاط ال�شعف 

يف جوانب حياتهم املختلفة ليقوموا 

يف  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ف��ر���س  بتحديد 

بيئتهم اخلارجية وكيفية ا�شتغاللها. 

ا�شرتاتيجية  ال�����ش��م��راين  وت��ن��اول 

ال��ت��ه��دي��ف ال���ت���ي ت��ع��د م���ن اأه���م 

ال�شرتاتيجي  التخطيط  مرتكزات 

ال�����ش��خ�����ش��ي وال���ت���ي ت��ع��ت��م��د على 

تنويع  التناف�شية،  ال�شرتاتيجية 

مهام  عن  والبحث  التحول  امل��ه��ام، 

الدفاعية  وال�شرتاتيجية  جديدة، 

امل�شاركون  لتقليل اخل�شائر. وجّرب 

كتابة اأحالمهم وحتويلها اإىل اأهداف 

ا�شرتاتيجية.

كتبت: العنود ال�صالح

اإدارة  بكلية  ال�شتثمار  نادي  اأقام 

الأعمال باملدينة اجلامعية للطالبات 

الأحد املا�شي 

ال�شاعة  وحتى   9 ال�شاعة  م��ن   

الواحدة م�شاًء املعر�س املايل.

كيفية  اإىل  امل���ع���ر����س  وه�����دف 

ال�شتثمار، توعية وطرق ال�شتثمار، 

جت�����ارب ل���ل���ت���داول الف���رتا����ش���ي، 

ال���ف�������ش���ائ���ح امل���ال���ي���ة وامل��ل��ه��م��ني 

بال�شثمار، وذلك بح�شور عدد كبري 

من الطالبات.

املتفوقني  الطلبة  برنامج  اأق���ام 

مع  »لقاء  بعنوان  فعالية  واملوهوبني 

 22 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  مبتكر« 

املدينة  يف  1439ه�  ال��ث��اين  جماد 

ال�شاعة  م��ن  للطالبات  اجلامعية 

الثانية ع�شرة وحتى ال�شاعة الواحدة 

املوهوبة  الطالبة  قدمتها  ظ��ه��راً، 

العلوم  كلية  من  العبي�شي  الهنوف 

عدد  وبح�شور  الريا�شيات،  ق�شم 

من الطالبات املتفوقات واملوهوبات 

���ش��م��ن ال���ربن���ام���ج، وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 

يف  ال�شخ�شية  التجربة  الفعالية 

جم���ال الب��ت��ك��ار، وت��ر���ش��ي��ح بع�س 

املواقع للم�شابقات العاملية يف جمال 

للم�شاركة  الدعم  وكيفية  البتكار، 

باملناق�شات  ال��ل��ق��اء  واخ��ت��ت��م  ب��ه��ا، 

وال�شتف�شارات.

17 7أخبار  العدد 1297 - الأحد 9 جمادى الآخرة  1439هـ املوافق 25 فرباير 2018م

طالب االنتقالي في زيارة لمركز أجواد للرعاية المجتمعية

 »االستثمار« يفتتح المعرض المالي للطالبات

»لقاء مع مبتكر«.. للمتفوقات والموهوبات

»المتفوقون والموهوبون« يستشرفون 
المستقبل 

امل�شرتكة بالأوىل 

جامعات 
عربية

افتتاح ورشة تحليل 
نتائج تقويم مخرجات 

التعلم بالجغرافيا
بق�شم  اجل�����ودة  جل��ن��ة  ن��ظ��م��ت 

يف  عمل  ور�شة  م��وؤخ��راً  اجلغرافيا 

»حتليل  عنوان  حتمل  الآداب  كلية 

اأثناء  التعلم  ملخرجات  تقومي  نتائج 

كتابة تقرير املقرر الدرا�شي«، اإعداد 

وتقدمي نائبة مقررة اللجنة اأ. وفاء 

لهذه  امل�شتهدفة  والفئة  خليل  اأب��و 

الور�شة ع�شوات هيئة التدري�س.

ت�����ش��م��ن��ت اأه�������داف ال���ور����ش���ة: 

التعلم  خمرجات  التعلم،  خمرجات 

الأ�شا�شية وو�شائل تقدمي خمرجات 

التعلم، ا�شرتاتيجية التدري�س، طرق 

تقومي ملخرجات التعلم، اإن�شاء منوذج 

ملخرجات  التقومي  اأدوات  لإح��دى 

ق��ادراً  املتدرب  يكون  بحيث  التعلم 

للتعرف على كل حمور من الأهداف 

يف نهاية الور�شة«.

التعلم  نواجت  املحا�شرة  وتناولت 

الأ�شا�شية،  التعلم  خم��رج��ات  اأو 

التعلم  خم��رج��ات  تقدمي  وو���ش��ائ��ل 

اأ�شكال  التدري�س«،  »ا�شرتاتيجية 

التعلم،  خم��رج��ات  ت��ق��ومي  اأدوات 

تقومي  اأدوات  ب��ني  ال��ف��رق  تو�شيح 

تنق�شم  بحيث  التعلم  خم��رج��ات 

قيا�س،  تقييم،  تقومي،   : ثالثة  اإىل 

جمال  ح�شب  على  التقومي  اأدوات 

التقومي  اإن�شاء  التعلم،  خم��رج��ات 

الكمي اأو اللفظي.
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طيبة  ج��ام��ع��ة  وق���ف  ن��ظ��ارة  ع��ق��د جمل�س 

مناق�شة  ب��ه��دف  م����ؤخ���راً  ال��ث��ال��ث  اج��ت��م��اع��ه 

اخلطة اال�شرتاتيجية والئحة احل�كمة وبع�س 

ويف  بال�قف،  اخلا�شة  امل���ارد  تنمية  م�شاريع 

م�شتهل اجلل�شة، رحب مدير اجلامعة الدكت�ر 

النظارة،  باأع�شاء جمل�س  ال�شراين  عبدالعزيز 

م�شت�ى  ت��رف��ع  احل���ك��م��ة  الئ��ح��ة  اأن  واأو���ش��ح 

االإدارية  االأ�ش�س  وت�شع  واملحا�شبية  ال�شفافية 

املجتمع  ت�شجيع  يف  ت�شهم  التي  والتنظيمية 

و�شمان  االأوق���اف  يف  امل�شاركة  على  واأف���راده 

ال�شراكة  تعزز  االأوق���اف  ه��ذه  واأن  تط�رها، 

وال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اخل���رات م��ع ال��ع��دي��د من 

احل��راك  يف  وت�شهم  ال��ع��اق��ة،  ذات  اجل��ه��ات 

االقت�شادي والتنم�ي ودعم امل�ارد الب�شرية يف 

اجلامعة واملنطقة.

لاأعمال  اجلامعة  وك��ي��ل  �شكر  جهته  م��ن 

واالإب��داع املعريف املكلف، ونائب رئي�س جمل�س 

نظارة وقف اجلامعة الدكت�ر �شلطان العمري، 

اأجل  من  للمجل�س  دعمه  على  اجلامعة  مدير 

اأن املجل�س يف  اال�شتثمار يف االأوقاف، م�شيفاً 

اال�شرتاتيجية  اخلطة  اعتمد  الثالثة  جل�شته 

احل�كمة  الئحة  واعتمد  ناق�س  كما  لل�قف، 

لل�قف، واعتمد اأي�ًشا الهيكل التنظيمي لل�قف، 

كما ناق�س عدداً من امل��ش�عات ذات ال�شلة.

بدوره قال اأمني املجل�س الدكت�ر عبدالرحمن 

العليان اإن املجل�س �شيعمل خال الفرتة املقبلة 

من  عليها  والعمل  القرارات  هذه  ترجمة  على 

ب�شكل  واال�شتثمار  ب�اجباته  ال�قف  قيام  اأجل 

من  اجلامعة مما ميكنها  اأوق��اف  لدعم  اأو�شع 

حتقيق اأهدافها وخططها اال�شرتاتيجية.

ي�شم  ال��ن��ظ��ارة  جمل�س  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

واأمني  معايل مدير اجلامعة، ووكيل اجلامعة، 

ال�قف، وال�شيخ عبدالباري الثبيتي، واملهند�س 

اأن�س �شرييف، وعبدالكرمي اأب� الن�شر، وي��شف 

ميمني، وال�شيخ ي��شف االأحمدي، وعبدالقادر 

حافظ.

االإم��ام حممد  الر�شمي جلامعة  املتحدث  اأكد 

بن �شع�د االإ�شامية اأحمد بن عبدالعزيز الركبان 

�شيماغ�  جمم�عة  من  اع��ت��ذاراً  اجلامعة  تلقي 

ت�شمن  الذي  تقريرها  بعد  اجلامعات،  لت�شنيف 

تراجعها يف ت�شنيفها ومعها جامعتان �شع�ديتان.

ر�شالة  تلقت  اجل��ام��ع��ة  اإن  ال��رك��ب��ان:  وق���ال 

خمتر  من  اأغ�يل�  اإي�شيدرو  ال�شيد  من  اعتذار 

�شيبريمرتيك�س يف جمم�عة �شيماغ� يف مدريد، 

التميز  اأكد وج�د خطاأ عند تطبيق معيار  الذي 

وجاٍر العمل على املراجعة والت�شحيح.

�شرعة  من  االإم��ام  جامعة  متحدث  وا�شتغرب 

االإنرتنت  على  االإعامية  امل���اق��ع  بع�س  تناقل 

ح�ل  وتعليقات  اأخبار  من  فيها  ورد  ما  وترويج 

هذا الت�شنيف، وترتيب اجلامعات ال�شع�دية على 

�شع�د  بن  حممد  االإم��ام  جامعة  ومنها  قائمته، 

اأنها تراجعت على  التقرير  اأورد  التي  االإ�شامية 

هذا الت�شنيف ومعها جامعتان �شع�ديتان.

عليها  تعتمد  التي  البيانات  بني  من  اأن  وب��نينّ 

الذي  العلمي  البحث  بيانات  العاملية  الت�شنيفات 

ذلك  على  ترتب  وقد  االإجنليزية،  باللغة  ين�شر 

يغلب  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ات  ت���اج��ه  عاملية  م�شكلة 

واالأملانية  كالعربية  االأم،  باللغة  التدري�س  عليها 

الغالب  وه��ذا  وغ��ريه��ا،  وال��ك���ري��ة  واالإ�شبانية 

الر�شمية  بلغتها  تدر�س  اأن  وه�  اجلامعات،  يف 

امل�شتندة اإىل اأنظمتها وق�انينها.

واأردف اأن الي�ن�شك� يف اآخر م�ؤمتراتها ركزت 

دولة  لكل  الق�مية  باللغة  االهتمام  �شرورة  على 

واالبتكار،  االإب��داع  لغة  الأنها هي  بها،  والتدري�س 

االإمام  جامعة  ومنها  العربية  اجلامعات  ووظيفة 

العاملية  االإ�شامية نقل املعرفة  حممد بن �شع�د 

وتاأ�شيلها وتط�يرها خدمة للباحثني وطلبة العلم 

فجامعة  وبالتايل  واأف��راده،  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات 

تن�شر  التي  اجلامعات  من  بدعاً  لي�شت  االإم��ام 

يُن�شر  ما  اعتمد  ل�  باأنه  علماً  االإجنليزية،  بغري 

الت�شنيفات  م���ؤ���ش��رات  �شمن  اللغات  ه��ذه  يف 

اأما  للجامعات،  خمتلفة  ترتيبات  لراأينا  العاملية 

العربية  باللغة  ن�شرها  فمعظم  االإم���ام  جامعة 

بتاأ�شيل  والتزامها  العاملية  ر�شالتها  من  انطاقاً 

العل�م ال�شرعية والعربية خدمة للدين وللمجتمع 

االإ�شامي.

اأو���ش��ح��ت ج��ام��ع��ة اجل�����ف، يف 

اأن�شبة  خف�س  اأ���ش��ب��اب  ل��ه��ا،  ب��ي��ان 

من  ب��ق��رار  واملحا�شرين  املعيدين 

جمل�س اجلامعة، وقالت اإنه حر�شاً 

تهيئة  على  الر�شيدة  حك�متنا  من 

احلا�شلة  االأك��ادمي��ي��ة  ال��ك��ف��اءات 

ال��دك��ت���راه يف جميع  ع��ل��ى درج���ة 

التخ�ش�شات يف اجلامعات مت و�شع 

رتبة معيد وحما�شر كاأ�شا�س ينطلق 

للح�ش�ل  اجلامعات  من�ش�ب�  منها 

على الدكت�راه.

واأ���ش��اف��ت: »ل��ذل��ك ف��اإن وظائف 

معيد وحما�شر يف اجلامعات تُعتر 

دائ��م��ة،  ولي�شت  مرحلية  وظ��ائ��ف 

بحيث يتدرج فيها االأ�شتاذ اجلامعي 

اأ���ش��ت��اذ  درج���ة  اإىل  ي�شل  اأن  اإىل 

م�شاعد بعد ح�ش�له على الدكت�راه، 

ومن غري املقب�ل ا�شتمراره يف هذه 

�شنتني  على  ت��زي��د  مل��دة  ال��درج��ات 

الهدف  الأن  اأق�شى؛  كحد  ثاث  اأو 

النهائي من تعيينه ه� ح�ش�له على 

الدكت�راه«.

عانت  اجل���ف  جامعة  اأن  وبينّنت 

وتعاين منذ ع�شر �شن�ات من وج�د 

وحما�شراً  معيداً   220 يقارب  ما 

العليا،  درا�شتهم  اإكمال  عن  عزف�ا 

حتقيق  دون  ع���اد  منهم  وال��ب��ع�����س 

ي�شغل  االآخ����ر  وال��ب��ع�����س  امل����ؤه���ل، 

 15 م��ن  اأك���ر  م��ن��ذ  وظ��ي��ف��ة معيد 

اإىل تدين  اأدى  العزوف  �شنة، وهذا 

كما  اجل��ام��ع��ة؛  يف  ال�شع�دة  ن�شبة 

متقدمني  وت�ظيف  ا�شتيعاب  عطل 

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

اجلامعة املميزين على درجات معيد 

عدم  ظل  يف  خ�ش��شاً  وحما�شر، 

ا�شتحداث وظائف جديدة.

  واأردفت: »لذلك �شرعت اجلامعة 

منذ خم�س �شن�ات يف حثنّ املعيدين 

وامل��ح��ا���ش��ري��ن ذك�����راً واإن���اث���اً على 

اأن  غري  وخارجياً،  داخلياً  االبتعاث 

يع�دون دون حتقيق  منهم  الكثريين 

يت�قف�ن  اأو  امل��ط��ل���ب��ة،  ال���درج���ة 

ع��ن اإك��م��ال درا���ش��ة ال��دك��ت���راه بعد 

اأو ال  احل�����ش���ل ع��ل��ى امل��اج�����ش��ت��ري 

بعد  درا�شتهم  اإك��م��ال  يف  يرغب�ن 

تعيينهم«.

املعيدين  جميع  » اأعطي   وتابعت: 

درا�شتهم  الإكمال  واملحا�شرين مهًا 

اجلامعة  اإن  وح��ي��ث  ج���دوى،  دون 

وظائف  لديها  ي���ج��د  وال  مكتفية 

فلم  عليها،  حت�يلهم  ميكن  اإداري���ة 

يتبقنّ للجامعة �ش�ى خيار طي القيد، 

اخل��ي��ار؛  ه��ذا  يف  ت�شرع  مل  لكنها 

حر�شاً على م�شتقبل من�ش�بيها من 

يف  واأم���ًا  واملحا�شرين،  املعيدين 

ا�شتكمالهم لدرا�شاتهم العليا«.

عزوف  ا�شتمرار  »ومع  ووا�شلت: 

االبتعاث  عن  واملحا�شرين  املعيدين 

من  واإمي��ان��اً  درا�شتهم،  ال�شتكمال 

من�ش�بيها  اإ�شراك  باأهمية  اجلامعة 

فقد مت  ات��خ��اذه،  يتم  ق��رار  اأي  يف 

املعيدين  ك��ل  م��ع  ل��ق��اء ع���ام  ع��ق��د 

واملحا�شرين بح�ش�ر مدير اجلامعة 

ووكائها وعمدائها؛ ملناق�شة اأ�شباب 

امل�شكلة والتعرف على الع�ائق التي 

تعرت�س طريقهم، ورغبة يف اإ�شراكهم 

يف اإيجاد حل�ل لهذه امل�شكلة، وكانت 

اأوىل العقبات التي اأبداها املعيدون 

على  قدرتهم  عدم  يف  واملحا�شرون 

اإ�شغالهم  ه�  قب�ل  على  احل�ش�ل 

اأن  واقرتح�ا  التدري�شي،  بالن�شاب 

حتى  الن�شاب  ه��ذا  تخفي�س  يتم 

يتمكن�ا من البحث عن قب�ل؛ حيث 

على جمل�س  امل��ق��رتح  ه��ذا  ع��ر���س 

املجل�س  ق����رار  و���ش��در  اجل��ام��ع��ة، 

التدري�شية  االأن�����ش��ب��ة  بتخفي�س 

ليتمكن�ا من اإح�شار قب�الت لدرا�شة 

يف  واالأ�شل  والدكت�راه،  املاج�شتري 

مبهام  يكلف  اأال  واملحا�شر  املعيد 

الرئي�شية هي  تدري�شية؛ الأن مهمته 

واحل�ش�ل  العليا  درا���ش��ات��ه  اإك��م��ال 

على درجة الدكت�راه«.

»الجوف« توضح أسباب خفض أنصبة المعيدين والمحاضرين

»وقف جامعة طيبة« يناقش الخطة االستراتيجية

مجموعة »سيماغو« تعتذر لجامعة اإلمام

جميع  بتقدمي  متنامياً  اهتماماً  عاملياً،  ال��رائ��دة  اجلامعات  ت���يل 

اخلدمات التعليمية والبحثية واالأكادميية ملن�ش�بيها وطابها مبختلف 

�شرائحهم، وياأتي يف مقدمة تلك االهتمامات خدمة الطاب والطالبات 

وامل�شاعدة  للدعم  املحتاجة  ال�شرائح  اأك��ر  باعتبارهم  االإعاقة  ذوي 

ت�فره من رعاية  واملجتمعات مبا  االأمم  يقا�س تط�ر  وامل�شاندة، حيث 

لل�شرائح االأكر احتياجاً.

وجامعة امللك �شع�د باعتبارها جامعة رائدة ومتميزة على امل�شت�ى 

املحلي واالإقليمي والعاملي، فقد بادرت منذ عام 1405ه� باإن�شاء ناد 

خا�س خلدمة من�ش�بيها من الطلبة املكف�فني حمل ا�شم »نادي ابن اأم 

اإىل مركز خلدمة جميع فئات  1411ه� مت تط�يره  مكت�م«، ويف عام 

ذوي االإعاقة من الطاب والطالبات، حتت م�شمى »مركز ابن اأم مكت�م 

للمع�قني«.

ويف عام 1414ه� �شدر قرار اإداري باإن�شاء مركز خلدمة املع�قني 

جمادى   28 تاريخ  ويف  اخلا�شة«،  االحتياجات  ذوي  »مركز  مب�شمى 

معايل  �شرف  على  للمركز  اجلديد  املقر  افتتاح  مت  1437ه�  االآخ��رة 

ت�جيهاً  حينها  معاليه  واأ�شدر  العمر  ب��دران  الدكت�ر  اجلامعة  مدير 

بتغيري امل�شمى اإىل »مركز الطاب ذوي االإعاقة«.

املركز ذو كفاءة عالية واإمكانيات متقدمة، وقد زرته و�شاهدت ذلك 

متكاملة  خدمات  ويقدم  االإعاقة  ذوي  الطاب  ي�شعى خلدمة  بعيني، 

ومتط�رة لهم وذات ج�دة متميزة، بهدف م�شاعدتهم على التكيف مع 

تنمية  يف  ت�شاعدهم  واأن�شطة  برامج  لتقدمي  اإ�شافة  اجلامعية  بيئتهم 

مهاراتهم وقدراتهم الذاتية.

يتك�ن املركز من وحدتني االأوىل وحدة االأن�شطة والتدريب، والثانية 

وتنفيذ  بت�شميم  والتدريب  االأن�شطة  وح��دة  وتق�م  اخلدمات،  وح��دة 

حطط االأن�شطة والتدريب باملركز بالتعاون والتن�شيق مع نادي الطاب 

ذوي االإعاقة، وت�شمل االأن�شطة اجل�انب االجتماعية والثقافية والفنية، 

اإ�شافة لبع�س االأن�شطة اخلا�شة ح�شب ن�ع االإعاقة، وال يقت�شر الهدف 

اجلانب  واإمن��ا  فقط  الرتفيهي  اأو  الرتويحي  اجلانب  على  ذل��ك  من 

من  االإعاقة  ذوي  الطاب  لتاأهيل  املركز  ي�شعى  حيث  اأي�شاً  التاأهيلي 

الناحية النف�شية واالجتماعية وال�شل�كية.

من جانبها تق�م وحدة اخلدمات بتنفيذ اخلدمات اخلا�شة بالطاب 

ذوي االإعاقة من خال �شالة خدمات املركز وي�شمل ذلك حتديد مكان 

خم�ش�س ال�شتقبال الطاب امل�شتجدين بعمادة ال�شنة االأوىل امل�شرتكة 

واإنهاء اإجراءات �شرف البدالت بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة وت�فري 

اإدارة  بالتن�شيق مع  النقل وامل�ا�شات داخل وخارج اجلامعة  خدمات 

النقل، اإ�شافة الإنهاء اإجراءات ت�شكني الطاب واإ�شدار بطاقات خا�شة 

مل�اقف ال�شيارات.

ياأتي  اخلدمات  من  ومتن�عة  كبرية  املركز جمم�عة  مقر  يت�فر يف 

املركز مطبعة مزودة  لدى  يت�فر  الطباعة حيث  يف مقدمتها خدمات 

باأحدث الطابعات بطريقة برايل لطباعة املقررات الدرا�شية كما ي�جد 

لدى املركز مكتبة حتت�ي على اأبحاث ومراجع خا�شة بذوي االإعاقة، 

خالد  امللك  م�شت�شفى  مع  بالتعاون  جتهيزها  مت  �شحية  وا�شرتاحة 

اجلامعي لت�فري العناية ال�شحية للطاب ذوي االإعاقة، اإ�شافة ملعمل 

الب�شر  ل�شعاف  خا�شة  اأجهزة  منها  االأجهزة  باأحدث  جمهز  حا�شب 

اأجهزة  بت�زيع  املركز  يق�م  كما  احلركية.  االإعاقة  ولذوي  وللمكف�فني 

حا�شب اآيل حمم�ل للمكف�فني بنظام االإعارة.

makinzyadel@ksu.edu.sa

خدمات نوعية لذوي االحتياجات

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

حملة للتوعية بأضرار المضادات الحيوية في 
مدارس مكة

باأ�شرار  للت�عية  حملة  ال��ق��رى  اأم  بجامعة  ال�شيدلة  ن��ادي  اأط��ل��ق 

اال�شتخدام املبالغ فيه للم�شادات احلي�ية حتت �شعار »ا�شتخدمها �شح«، 

مب�شاركة اأكر من 100 طالب من مدر�شة امللك عبدالعزيز الثان�ية مبكة 

املكرمة.

واأو�شح املر�شد ال�شحي باملدر�شة فهد الهاجري اأن نح� ١٠٠ طالب  

مبيناً  كثرياً،  منها  وا�شتفادوا  احلملة  يف  �شارك�ا  املدر�شة  طاب  من 

احلي�ية  للم�شادات  اخلاطئ  اال�شتخدام  باأ�شرار  للت�عية  حملة  اأنها 

ا�شتخدامها  الطاب بطريقة  تعريف  اإىل  باالإ�شافة  ا�شتخدامها  وكيفية 

ال�شحيحة.

واأبان الهاجري اأن الهدف من امل�شاركة يف احلملة رفع م�شت�ى ال�عي 

ال�شحيح  ا�شتخدامها  وكيفية  احلي�ية  امل�شادات  مباهية  الطاب  لدى 

ب�شكل  تناولها  بها يف حال مت  تت�شبب  قد  التي  االأ�شرار  والتعرف على 

خاطئ دون و�شفة طبية.

واأ�شاف الهاجري اأن امل�شادات احلي�ية هي اأدوية ت�شتعمل لل�قاية من 

عدوى االلتهابات البكتريية وعاجها وحتدث مقاومة امل�شادات احلي�ية 

عندما تغري البكترييا نف�شها ا�شتجابة ال�شتعمال تلك االأدوية.
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انطالق ورش المرحلة األولى 
لمبادرة تطوير مؤشرات األداء

عبدالرحمن  الدكتور  واملعلومات  للتخطيط  التعليم  وزارة  وكيل  اأكد 

والتي  للوزارة،  الأداء  اأهمية مبادرة تطوير موؤ�شرات قيا�س  الرباك على 

دورها يف  اإىل  للتخطيط، م�شرياً  العامة  ب��الإدارة  الوكالة ممثلة  تنفذها 

حتقيق ا�شرتاتيجية الوزارة والروؤية امل�شتقبلية لها، �شمن جمموعة مراحل، 

وحزم عمل، تهدف اإىل تطبيق معايري اأداء عالية اجلودة، وحت�شني عملية 

اتخاذ القرار بالوزارة.

جاء ذلك اأثناء افتتاحه موؤخراً، ور�س العمل اخلا�شة باملبادرة، كاإحدى 

للتعليم  ال��وزارة  وكيل  بح�شور  الوطني2020،  التحول  برنامج  مبادرات 

الدكتور نياف اجلابري، وعدد من امل�شوؤولني وامل�شاركني.

وتهدف ور�س العمل التي يتم تنظيمها عن طريق ال�شريك ال�شرتاتيجى 

للوزارة  املتوازن  الأداء  بطاقة  ت�شميم  اإىل  »ه��ورف��اث«  للمبادرة  املنفذ 

والوكالت املعنية يف املرحلة الأوىل، حيث ت�شتهدف املبادرة يف مرحلتها 

الأوىل 4 وكالت »وكالتي التعليم للبنني والبنات، ووكالة ال�شوؤون املدر�شية، 

ووكالة التخطيط واملعلومات«.

اجلابري  نياف  الدكتور  للتعليم  ال��وزارة  وكيل  اأكد  مت�شل  �شياق  ويف 

الأداءات  تطوير  يف  واأهميته  امل�شروع،  هذا  تطبيق  اإىل  ال��وزارة  حاجة 

يف  بفعالية  امل�شاركة  على  التعليم  وكالة  حر�س  اإىل  م�شرياً  وحت�شينها، 

بناء هذه املنظومة، وت�شميم بطاقات الأداء املتوازن بالوزارة، اإمياناً بدور 

املبادرة يف جتويد عمليات التعليم، وت�شحيح اأي انحرافات يف الأداء.

للتخطيط  العام  املدير  العمري  عاطف  الدكتور  اأو���ش��ح  جانبه  من 

منظومة  لت�شميم  الوكالة  �شعي  ظل  يف  تاأتي   الور�س  هذه  اأن  بالوزارة 

متكاملة للموؤ�شرات ال�شرتاتيجية والت�شغيلية للوزارة وقطاعاتها املختلفة 

وفق منهجية علمية ت�شهم يف حتقيق روؤية الوزارة وتوجهاتها.

وتعد هذه الور�شة هي الأوىل حيث ت�شتهدف مديري العموم وم�شت�شاري 

وم�شريف وكالة التعليم بنني، وقدم خاللها الدكتور ر�شاد بارودي - ممثل 

املوؤ�شرات،  بناء  تقنيات  من  جمموعة  املنفذة-  ال�شركة  هورفاث  فريق 

م�شتعر�ًشا م�شودة بطاقات الأداء املتوازن للوزارة والوكالة واملدار�س، اإذ 

متت مناق�شتها مع احل�شور وتلقي مقرتحاتهم حولها.

التعليم  وزي��ر  نائب  معايل  زار 

حممد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 

العا�شمي، الأ�شبوع املا�شي، جناح 

وزارة التعليم امل�شارك يف املهرجان 

الوطني للرتاث والثقافة »جنادرية 

فعاليات  على  معاليه  ووق��ف   »32
اجلناح والأن�شطة امل�شاحبة.

واأكد الدكتور العا�شمي اأن هذه 

الزيارة تاأتي امتداداً للزيارة الأوىل 

التي افتتحها معايل الوزير، م�شريا 

اأحمد  الدكتور  معايل  توجيه  اإىل 

ووق��وف  زي���ارة  باأهمية  العي�شى، 

على  وم�شوؤوليها  ال���وزارة  قيادات 

امل�شاركة  والإدارات  الوزارة،  جناح 

يف امل���ه���رج���ان ال��وط��ن��ي ل��ل��رتاث 

والثقافة.

�شعادته  ع��ن  العا�شمي  وع��رب 

الأركان  املبذولة يف  اجلهود  بروؤية 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، واإب����داع����ات ال��ط��الب 

الخ��رتاع��ات  م�شتوى  على  ���ش��واء 

الر�شم  اأو يف جم��ال  والب��ت��ك��ارات 

واخل�����ط ال���ع���رب���ي، وال��ت�����ش��وي��ر، 

والأع�����م�����ال ال����ي����دوي����ة. وق�����ال: 

هذه  على  اأ���ش��رف��وا  مل��ن  »ال�شكر 

امل��واق��ع والأرك�����ان، و���ش��اه��م��وا يف 

للتعليم  احلقيقية  ال�شورة  تقدمي 

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

ميار�شها  التي  املختلفة  والأن�شطة 

التعليمي«،  امل��ي��دان  يف  زم��الوؤن��ا 

قدمته  الذي  الأوبريت  على  مثنًيا 

منطقة  ك�شافة  ال��زي��ارة  نهاية  يف 

تبوك.

و�شملت جولة الدكتور العا�شمي 

التي  والأرك�����ان  الأق�����ش��ام  جميع 

اإىل  م�شتمًعا  اجل��ن��اح،  يحتويها 

التي  الفعاليات  عن  موجز  �شرح 

من�شوبي  من  نخبة  عليها  ت�شرف 

ومن�شوبات الوزارة واإدارات التعليم 

وحمافظات  مناطق  من  امل�شاركة 

وبداأ بجولة على  املختلفة،  اململكة 

التفاعلية  والأن�����ش��ط��ة  امل��ع��ار���س 

بق�شم البنني، ثم امل�شرح املدر�شي، 

وجناح الطفولة ا�شتثمار ومناء، ثم 

ركن الفتيات.

املعار�س  على  معاليه  ووق���ف 

وا�شتمع  ال��ب��ن��ات،  بق�شم  الفنية 

الأركان  بقية  اإىل �شرح موجز عن 

م�شتملة  لها  امل�شاحبة  والأن�شطة 

ع��ل��ى »م�����ش��رح ال��ف��ت��ي��ات، واحل��ي 

وبيئة  وتقنية  علوم  بنات،  املتعلم 

الأن�شطة  ت��وا���ش��ل،  ق�شم  للبنني، 

ال�شاحة  وال�����ش��ح��ي��ة،  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

املخيم  ال�شالمة،  رحلة  الرتفيهية، 

الك�شفي«، بعد ذلك �شاهد معاليه 

الك�شافة  اأف����راد  ق��دم��ه  اأوب���ري���ت 

مبنطقة تبوك.

د�شن وزير التعليم الدكتور اأحمد 

املكتبة  مبادرات  من  عدًدا  العي�شى 

اإىل  الهادفة  ال�شعودية،  الرقمية 

بيئة  وتوفري  املكتبة،  عمل  تطوير 

علمية وبحثية مي�شرة، وذلك بح�شور 

عبدالرحمن  الدكتور  الوزير  نائب 

للبنني  التعليم  ووك��ي��ل  العا�شمي، 

والقيادات  اجلابري،  نياف  الدكتور 

التعليمية يف الوزارة.

كلمته  يف  التعليم  وزي��ر  واأو���ش��ح 

ه��ذه  اأن  ال��ت��د���ش��ني  ح��ف��ل  خ����الل 

اأث��ر كبري يف  لها  امل��ب��ادرات �شيكون 

خدماتها  واإي�����ش��ال  املكتبة  ع��م��ل 

توا�شلها  وت��ط��وي��ر  للم�شتفيدين 

العاملية  واملكتبات  الن�شر  دور  م��ع 

م�شادر  توفري  بالتايل  واجلامعة، 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ك���اف���ة ل��ل��ط��الب 

واأ���ش��ات��ذة اجل��ام��ع��ات، م��ب��ي��ًن��ا اأن 

املبادرات تاأتي �شمن توجهات وزارة 

العلمي،  البحث  لتطوير  التعليم 

اململكة  روؤي��ة  مع  تتوافق  اأنها  كما 

ميكن  املكتبة  خ��الل  وم��ن   ،2030
توفري بيئة علمية وبحثية، وبو�شائل 

ي�شتفيد  اأن  الباحث  ي�شتطيع  �شهلة 

ما  م��ع��دودة،  دق��ائ��ق  ن�شر يف  مم��ا 

يوفر كثرًيا من الوقت واجلهد على 

الباحثني.

العام  امل�شرف  اأو�شح  جهته  من 

ال�شعودية  الرقمية  املكتبة  على 

اأن  ال�������ش���الح  ����ش���ع���ود  ال���دك���ت���ور 

ال�شعودية  ال��رق��م��ي��ة  املكتبة  ل���دى 

م�شادر  م��ن  �شخمة  جم��م��وع��ات 

التخ�ش�شات  خمتلف  يف  املعلومات 

العلمية، حيث ت�شم ما يتخطى 609 

نحو  يف  معلوماتي  م�شدر  ماليني 

بن�شو�شها  رقمي  كتاب  األ��ف   690
علمية  جملة  األ��ف  و160  الكاملة، 

ت�شمنت الأبحاث والر�شائل العلمية 

واأوراق املوؤمترات واملقالت العلمية 

ور�شائل  التخ�ش�شات،  خمتلف  يف 

املبتعثني ال�شعوديني.

وت�����ش��م��ن��ت م����ب����ادرات امل��ك��ت��ب��ة 

بحث  حم��رك  ال�شعودية:  الرقمية 

معلومات  مل�شادر  الرقمية  املكتبة 

الرقمية  واملكتبة  احل��ر،  الو�شول 

للر�شائل اجلامعية ال�شعودية، وبوابة 

وزارة  ملن�شوبي  الرقمية  امل�����ش��ادر 

العلمي  الإنتاج  وموؤ�شرات  التعليم، 

ال��دوري��ات  يف  املن�شور  ال�����ش��ع��ودي 

التميز  وج��ائ��زة  العاملية،  العلمية 

لالإنتاج العلمي للجامعات ال�شعودية 

يف قواعد املعلومات العاملية، ورقمنة 

وتطبيق  الرتجمة،  وحدة  اإ�شدارات 

املكتبة الرقمية ال�شعودية.

وزير التعليم يدشن مبادرات المكتبة 
الرقمية السعودية

نائب وزير التعليم يزور جناح الوزارة المشارك في 
»جنادرية 32« تكريم الحاصالت على المراكز 

األولى في أولمبياد اللغة العربية
وزارة  وك���ي���ل  رع����اي����ة  حت����ت 

الدكتورة  البنات  ل�شوؤون  التعليم 

ن�شاط  اإدارة  كرمت  العواد،  هيا 

موؤخراً،  التعليم  بوزارة  الطالبات 

الطالبات احلا�شالت على املراكز 

م�شتوى  ع��ل��ى  الأوىل  ال��ع�����ش��رة 

العربية  اللغة  اأوملبياد  يف  اململكة 

للمرحلتني املتو�شطة والثانوية.

نيابة  األقتها  للعواد  كلمة  ويف 

الطالبات  عنها مدير عام ن�شاط 

الأ�شتاذة رميا اأبو احل�شن؛ اأكدت 

اأن ملتقى اأوملبياد اللغة العربية مت 

خالله اجتياز الطالبات لعدد من 

الختبارات على م�شتوى املدر�شة 

و�شولهن  التعليمية حتى  والإدارة 

للمرحلة اخلتامية لالأوملبياد.

واأ���ش��اف��ت اأن الأومل��ب��ي��اد اأع��د 

وقدم  مكثف  تدريبي  برنامج  له 

متخ�ش�شات  م��درب��ات  قبل  م��ن 

توفري  بهدف  العربية،  اللغة  يف 

م�����ش��ت��وى ع�����اٍل م���ن ال��ت��اأه��ي��ل 

والتدريب على عدد من املهارات 

اأن  اإىل  العربية، م�شرية  اللغة  يف 

ثمار  لقطف  ياأتي  التكرمي  حفل 

الأوملبياد.

على  الفائزات  اأ�شماء  وج��اءت 

النحو التايل:

حممد  بنت  مي  الأول:  املركز 

للتعليم  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ب��رك��ة، 

مبنطقة الريا�س، الذهبية.

امل���رك���ز ال���ث���اين: رف���ي���دة بنت 

الإدارة  الأن�شاري،  عبدالرحمن 

املنورة،  باملدينة  للتعليم  العامة 

الف�شية.

خلف  بنت  اأثري  الثالث:  املركز 

للتعليم  العامة  الإدارة  العنزي، 

مبنطقة تبوك، الف�شية.

املركز الثالث مكرر: لطيفة بنت 

العامة  الإدارة  العد�شاين،  اأحمد 

للتعليم بالأح�شاء، الف�شية.

امل��رك��ز ال���راب���ع: اأح����الم بنت 

العامة  الإدارة  احل��ارث��ي،  اأحمد 

مبنطقة جازان، الربونزية.

امل��رك��ز اخل��ام�����س: ره��ف بنت 

العامة  الإدارة  احل��ارث��ي،  ب��ن��در 

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م مب��ح��اف��ظ��ة ال��ط��ائ��ف، 

الربونزية.

لبنى  م��ك��رر:  اخلام�س  امل��رك��ز 

الإدارة  م��ل��ي��ب��اري،  ن��ه��ر  ب��ن��ت 

جدة،  مبحافظة  للتعليم  العامة 

الربونزية.

امل��رك��ز ال�����ش��اد���س: ف���رح بنت 

العامة  الإدارة  ال��ع��روي،  حممد 

للتعليم مبحافظة ينبع.

بنت  بيل�شان  ال�شابع:  امل��رك��ز 

العامة  الإدارة  اجل��م��ان،  عي�شى 

للتعليم مبحافظة �شقراء.

املركز الثامن: غيداء بنت فهد 

للتعليم  العامة  الإدارة  ال��ق��رين، 

مبحافظة بي�شة.

املركز التا�شع: نادية بنت اأحمد 

للتعليم  العامة  الإدارة  الزبيدي، 

مبحافظة القنفذة.

بنت  ب�شائر  ال��ع��ا���ش��ر:  امل��رك��ز 

العامة  الإدارة  الفيفي،  حممد 

للتعليم مبحافظة �شبيا.



الأف�������راد يف جم��ت��م��ع  ي��ع��ي�����ش 

مت�شابك من العالقات الجتماعية 

علينا  ي��ف��ر���ش  مم���ا  امل��ت��ب��اي��ن��ة، 

الأخ��الق  ببع�ش  التم�شك  اأحياناً 

التعامل  ن�شتطيع  ح��ت��ى  ال��ع��ل��ي��ا 

�شحيحة،  بطريقة  الآخ��ري��ن  م��ع 

ال�شفات  اأح��د  الت�شامح  ويعترب 

بها  التحلي  يجب  التي  والأخ��الق 

قدر الإمكان.

يعّرف الت�شامح يف الإ�شالم باأنه 

املبداأ الإن�شاين الذي يحث الإن�شان 

على ن�شيان ما م�شى من الأحداث 

بع�ش  ع��ن  ال��ن��اجت  والأذى  امل���ؤمل��ة 

امل�اقف باإرادته، والعزوف عن فكرة 

التفكري  اإىل  بالإ�شافة  الن��ت��ق��ام، 

واحلر�ش  الآخرين  جتاه  الإيجابي 

عليهم  اأح��ك��ام  اإ���ش��دار  ع��دم  على 

باأن  الإميان  واأخ��رًيا  التهم،  اأواإلقاء 

التما�ش  وعلينا  خ��ط��اوؤون  الب�شر 

بالرحمة  وال�شع�ر  لهم  الأع����ذار 

والعطف جتاههم.

الت�شامح  ي��ع��ن��ي  وا���ش��ط��الح��اً 

الآخ��ري��ن،  عن  العف�  على  ال��ق��درة 

وعدم مقابلة الإ�شاءة باإ�شاءة مثلها، 

بالأخالق  التم�شك  على  واحلر�ش 

جميع  عليها  حثت  ال��ت��ي  ال��راق��ي��ة 

املجتمع  على  يع�د  مم��ا  الأدي����ان، 

باخلري عن طريق حتقيق الت�شامن 

وال�حدة بني اأفراده.

القيم  اأح���د  ال��ت�����ش��ام��ح  وي��ع��ت��رب 

بها  يتمتع  التي  باحلق�ق  املتعلقة 

حرية  مثل  الدمي�قراطي  النظام 

اأم��ام  امل�شاواة  ال���راأي،  عن  التعبري 

ال��ق��ان���ن، اح���رام الأق��ل��ي��ة، حق�ق 

بهم،  الأذى  اإحل��اق  وع��دم  الأ�شرى 

تقبل  اإىل  ي�شري  ه��ن��ا  وال��ت�����ش��ام��ح 

الإن�شانية،  ال�شفات  اخ��ت��الف��ات 

اخل��ل��ق��ي��ة وال���ف���ك���ري���ة، والإق������رار 

بحق�ق جميع الأف��راد مع اختالف 

الآخرين  اآراء  واح��رام  ط�ائفهم، 

وعدم التعدي عليهم.

على  ال��ف��رد  الت�شامح  ي�شاعد 

وال�شع�ر  اأخ��ط��ائ��ه  م��ن  التخل�ش 

ميكنه  حيث  وال��ذن��ب،  ب���الإح���راج 

الأخطاء  وت�شحيح  نف�شه  م�شاحمة 

رقي  من  يزيد  كما  ارتكبها.  التي 

الإ�شاءة  يقابل�ن  الذين  الأ�شخا�ش 

ب��خ��ل��ق ال��ت�����ش��ام��ح، ف��ي�����ش��ب��ح���ن 

نف�شية  وميتلك�ن  باخلري،  مليئني 

حتمله  عما  بعيًدا  طبيعية  �ش�ية 

واحلقد  الكره  من  النف��ش  بع�ش 

والأمرا�ش النف�شية.

من  احلد  على  الت�شامح  ي�شاعد 

والأ�شدقاء،  املحبني  بني  امل�شاكل 

وعدم  الظن  �ش�ء  عن  تنتج  والتي 

ال�شخ�ش  ويجني  الأعذار،  اإلتما�ش 

اهلل  م��ن  عظيماً  ث���اب��اً  املت�شامح 

اأكرث على  عز وجل، وي�شبح ق��ادراً 

وال�شع�ب عن  الأفراد  مع  التعاي�ش 

واحلفاظ  الخ��ت��الف  تقبل  طريق 

ع��ل��ى ح���ق����ق الآخ����ري����ن، ب��ع��ي��ًدا 

احلقد  وانت�شار  ال�����ش��راع��ات  ع��ن 

والكراهية العن�شرية.

ن�����ش��ر ثقافة  مي��ك��ن م��ن خ���الل 

يف  عامة  م�شالح  حتقيق  الت�شامح 

املجتمع، والتقليل قدر الإمكان من 

يزيد  كما  وال��ع��داوات،  اخل��الف��ات 

الت�شامح من اأهمية الثقافة والعلم، 

احل�����ارات  تفعيل  ع��ل��ى  وي�����ش��اع��د 

البناءة، فيهتم الأفراد بتحقيق اأعلى 

تعٍد  دون  والثقافة،  التعليم  مراتب 

على حق�ق الآخرين.

ت�شيب  التي  الأ�شباب  من  جمم�عة  هناك 

اأبرزها  ال��زائ��دة،  بالع�شبية  الأ�شخا�ش  بع�ش 

العراقيل  وك���رثة  بنف�شه،  ال��ف��رد  ثقة  ان��ع��دام 

النف�شية  واحل��ال��ة  ت�اجهه،  التي  وامل�شكالت 

ال�شغ�ظ،  كرثة  عن  الناجتة  ال�شيئة  واملزاجية 

واخل�ف الزائد والقلق من اأب�شط الأم�ر، وتعدد 

اخلالفات بينه وبني اأ�شدقائه ومن ح�له.

ال��زائ��دة  ع�شبيته  نتيجة  ال��ف��رد  ويتعر�ش 

لل�ق�ع يف العديد من امل�شكالت �ش�اء بينه وبني 

زوجته  وبني  بينه  اأو  عمله  حميط  يف  زمالئه 

واأهل بيته، وبالطبع نتيجة للع�شبية الزائدة قد 

الآخرين  مع  الطيبة  عالقاته  ال�شخ�ش  يفقد 

الع�شبية  ت�ؤثر  كما  واحرامهم،  ودهم  ويخ�شر 

فال�شخ�ش  الإن�����ش��ان،  �شحة  ع��ل��ى  بال�شلب 

بالأمرا�ش مثل  اأكرث عر�شة لالإ�شابة  الع�شبي 

الكتئاب وارتفاع �شغط الدم.

اأن  يجب  ال��زائ��دة  الع�شبية  م��ن  وللتخل�ش 

الأذك��ار حتى يطمئن قلبه  الإن�شان على  يداوم 

وتهداأ نف�شه ويت�شع �شدره وي�شبح اأقل غ�شباً.

اأم��ام  نف�شه  ال�شخ�ش  يجد  عندما  يف�شل 

ي��ب��داأ يف  ���ش���ف  واأن����ه  م��ث��ري لغ�شبه  م���ق��ف 

الع�شبية اأن يق�م باأداء متارين التنف�ش وميار�ش 

ثم  عميق،  نف�ش  باأخذ  القيام  خ��الل  من  ذل��ك 

يعينه على  النف�ش، فهذا  بعد ذلك يخرج ذلك 

يجب  كما  وال�شلبية.  الع�شبية  الطاقة  اإخ��راج 

عليه جتنب كل ما يثري غ�شبه ويزيد ع�شبيته، 

الإن�شان  يجعل  الع�شبية  م�شببات  عن  فالبعد 

اأقل قلقاً وت�تراً.

ول �شك اأن الع�شبية تعترب طاقة �شلبية، ومن 

اأبرز الطرق التي ت�شاعد الإن�شان على التخل�ش 

�ش�اء  اإيجابية  طاقة  حملها  يحل  اأن  ه�  منها 

مع  الرفيه  اأو  الريا�شية  التمارين  مبمار�شة 

ويجب  الكرمي.  للقراآن  ال�شتماع  اأو  الأ�شدقاء 

على ال�شخ�ش اأن يخطط جيداً مل�شتقبله ويحدد 

ا�شتقراراً  اأك���رث  ي�شبح  حتى  ج��ي��داً  اأه��داف��ه 

وهدوءاً ومن ثم  يركز على حتقيقها ول ين�شغل 

بت�شرفات من ح�له.

يجب األ يركز الفرد على اجل�انب ال�شلبية 

عن  البعد  وحماولة  الإيجابيات  على  والركيز 

مزاجه،  وتعكري  غ�شبه  لإث���ارة  ي����ؤدي  م��ا  ك��ل 

وعليه اأن يعطي نف�شه قدراً منا�شباً من الراحة 

من  الكمال  يت�قع  األ  ويف�شل  وال�شتجمام، 

املحيطني واأن يتقبل انتقاداتهم ويحاول اإ�شالح 

ما لديه من عي�ب.

لماذا يتجاهلني البعض وكيف أتعامل 
مع هذا النوع من األشخاص؟

الب�شرية،  النف�ش  على  القا�شية  ال���ردود  اأ�شد  من  التجاهل  يعد 

التي  الأ�شباب  اأهم  ومن  �شريح،  وب�شكل  متعمداً  كان  اإذا  وبالأخ�ش 

اأو  والأزم��ات  امل�شاكل  عن  البعد  الرغبة يف  لتجاهلك  الآخرين  تدفع 

الأم���ر، وينتج  لتجنب الدخ�ل يف نقا�شات حادة، قد تزيد من تعقد 

عنيدة  الأ�شا�ش  يف  تك�ن  �شخ�شيات  من  الأحيان  اأغلب  يف  التجاهل 

بطبعها وتفتقد للمرونة.

ويعد من اأهم فن�ن التعامل مع من يتجاهلك تاأكيد مبداأ ال��ش�ح 

وال�شراحة، حيث اإن الإن�شان عندما يك�ن وا�شحاً يف مبادئه �شريحاً 

يف اأفكاره معرباً عن �شخ�شيته احلقيقية يف تعامله مع من ح�له فاإنه 

اأن  يجب  كذلك  وحبهم،  �شداقاتهم  اكت�شاب  على  اأق��در  يك�ن  بذلك 

الذي  ه�  الناجح  الإن�شان  اإن  حيث  للنا�ش  ال�شتماع  بح�شن  تتحلى 

يعطي الفر�شة ملن ح�له للتحدث وين�شت لهم وي�شرب على نقدهم يف 

بع�ش الأحيان مما يدفعهم حلبه والتعلق به وعدم جتاهله.

عليك اأي�شاً اأن تزيد من جرعة ثقتك بنف�شك واأن يك�ن ردك على 

بال�شخ�ش  اللحاق  على  الإ�شرار  وعدم  ال��ربود  ه�  الآخرين  جتاهل 

املتجاهل لك باأي طريقة من حيث النظر بالعني اأو الإ�شارات اجلديدة، 

وحاول بطريقة غري مبا�شرة فهم اأ�شباب جتاهل الآخر لك من خالل 

ا�شتخدام �شديق م�شرك بينك وبينه.

اأ�شر ال�شخ�ش الآخر على جتاهلك عامله باملثل ول تلتفت له  اإذا 

حتى واإن قال بع�ش الكلمات اأو العبارات اجلارحة اأمامك، حتكم يف 

اأع�شابك وجتنب رد الكالم عليه اأو الدفاع عن نف�شك، حيث اأن تلك 

الطريقة �شتك�ن م�جعة له ب�شكل كبري.

اأخرياً اعمل على جتنب الت�شاحن اأو ال�شجار اأو حتى ت�جيه الكالم 

بتجاهلك  قام  الذي  لل�شخ�ش  مبا�شرة  غري  ب�ش�رة  ول�  الإهانات  اأو 

اجلميع  اإىل  ت�جيهها  ميكن  ولكن  مبا�شرة،  اإليه  التحية  اإلقاء  وعدم 

ب�شكل عام.

سيـــن 
وجيم

التسامح وأهميته في المجتمع

فكر خارج 
الصندوق

تجنب العصبية الزائدة وعالجها بنفسك

»ل ميكن للحظ اأن ي�شاعد من ل يفعل�ن 

�شيئاً«.

�سوفوكلي�س »496 - 405 ق.م« روائي 

وفيل�سوف يوناين واأحد اأعظم ثالثة كتاب 

تراجيديا اإغريق.

صورة نقدية

أجمل تعليق

حياتنا كب�شتان يا�شمني

اإما اأن تزهر بعطائنا وعزميتنا

واإما اأن تذبل بتهمي�ش ذواتنا

كن اأنت الربيع

فمن حق الب�شاتني اأن تُزهر!

م�ساعل بنت خليفة الوهابي

كلية الآداب - ق�سم الإعالم
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�صدرت  اقت�صادية  درا�صة  اأكدت 

عبداخلالق  �صعيد  للدكتور  موؤخًرا 

االقت�صاد  وزارة  اأول  وكيل  حممود 

�صابقاً،  مب�صر  اخلارجية  والتجارة 

اأن ثمانية بنوك عربية حققت معدل 

ربحية يفوق معدل الربحية يف اأكرب 

بنوك العامل؛ جاء يف مقدمتها البنك 

ال�صعودي االأمريكي الذي بلغت ن�صبة 

الربحية لراأ�س املال نحو 3، %22، 

وو�صلت اإىل 6، 20 يف بنك الكويت 

ال�صعودي  بالبنك   19 و7،  الوطني، 

الربيطاين، و3، 13% للبنك االأهلي 

التجاري، و8، 12 للبنك العربي، يف 

حني حقق بنك باركليز الربيطاين 2، 

االأمريكي  مانهاتن  وت�صي�س   ،%18
9، 15%، و�صيتي جروب االأمريكية 
تو�صع  اإىل  ذل��ك  ويرجع   ،%13  ،8
امل�����ص��ارف ال��ع��رب��ي��ة يف االأن�����ص��ط��ة 

واخل����دم����ات امل�����ص��رف��ي��ة وت��ط��وي��ر 

اال�صتثمارية  ال��و���ص��اط��ة  خ��دم��ات 

على  انعك�س  مم��ا  التقليدية  غ��ر 

حت�صن اأداء القطاع امل�صريف العربي 

واملحافظة على معدالت عائد على 

راأ�س املال تزيد على %10.

واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن البنوك 

ت�صغيلية  ب��ك��ف��اءة  تتمتع  ال��ع��رب��ي��ة 

التكاليف  ن�صبة  تقل  حيث  عالية، 

العربية  البنوك  يف  االإي��رادات  اإىل 

العاملية،  البنوك  يف  مثيالتها  عن 

البنك  ال��ب��ن��وك  م��ق��دم��ة  يف  وج���اء 

 ،5 بن�صبة  االأم��ري��ك��ي  ال�����ص��ع��ودي 

التكاليف  ن�صبة  و�صلت  كما   ،%33
بنك  يف  االإي���رادات  اإىل  الت�صغيلية 

والبنك   %38  ،7 الوطني  الكويت 

 ،%39  ،3 ال��ربي��ط��اين  ال�صعودي 

التكاليف يف  هذه  ارتفعت  يف حني 

 ،3 اإىل  فو�صلت  العامل  بنوك  اأكرب 

 %66 و7،  باركليز،  بنك  66% يف 
ما  وه��و  مانهاتن،  ت�صي�س  بنك  يف 

العربية  البنوك  بع�س  كفاءة  يو�صح 

تفوق  ربحية  م��ع��دالت  حتقيق  يف 

املعدالت الدولية.

درا�صته  يف  �صعيد  الدكتور  واأك��د 

عن »القطاع امل�صريف العربي �صماته 

ال�صعودية  اأن  اأدائ����ه«  وم��وؤ���ص��رات 

متو�صط  يف  االأرق���ام  باأعلى  حتظى 

املوجودات لدى امل�صارف بنحو، 3، 

بنحو  الكويت  تليها  دوالر،  مليار   9
9، 5 م��ل��ي��ارات، وي��الح��ظ ت��راج��ع 
امل�صارف  لدى  االأجنبية  املوجودات 

خ��الل  م�صتمرة  ب�����ص��ورة  ال��ع��رب��ي��ة 

االأعوام ال�صتة االأخرة.

املال  راأ���س  قوة  الدرا�صة  واأثبتت 

ل��ل��م�����ص��ارف  امل��ت��ح��ف��ظ��ة  واالإدارة 

ت�صاعًدا  جعلها حتقق  مما  العربية 

الأرق������ام ح��ق��وق امل�����ص��اه��م��ني اإىل 

 ،3 اإىل   %9  ،4 م��ن  امل���وج���ودات 

امل�صاهمات  اأع��ل��ى  وبلغت   ،%11

وال�صعودية  البحرين  م�صارف  يف 

 ،6  ،  %13  ،4 بني  ما  واالإم����ارات 

كل  %11 يف  كما جت��اوزت   ،%19
االأردن وتون�س وعمان  من م�صارف 

وقطر والكويت وم�صر، كما ارتفعت 

اإىل جممل  امل�صاهمني  ن�صبة حقوق 

العربي  امل�صريف  الودائع يف اجلهاز 

عام   %18  ،5 اإىل   %14  ،5 م��ن 

امل�صارف  معظم  ومتكنت  1999م، 
تخطي  يف  اال�صتمرار  من  العربية 

امل��ال،  راأ���س  لكفاية  العاملي  املعدل 

للقطاع  امل���الءة  معدل  حقق  حيث 

 ،2 بلغ  ارت��ف��اع��اً  العربي  امل�صريف 

18% مقابل 3، 16% عام 1998م.

اإلنسانيات الرقمية
تاأليف: غ�صان مراد

االأدوات  اأ���ص��ب��ح��ت  ل��ق��د 

القرن احلادي  االإلكرتونية يف 

الت�صلط،  فائقة  والع�صرين 

على  �صيطرت  اأنها  حد  اإىل 

ع���ق���ول ال��ب�����ص��ر، و����ص���ارت 

و�صيلة  امل��ف��ات��ي��ح«  »ل���وح���ة 

اأداة  الفكر، ومل تُعد جمرد 

واأ�صحى  املفكر،  ت�صاعد 

»ال��ك��م��ب��ي��وت��ر« ب��دي��اًل عن 

الفل�صفة  وع���ن  اأر���ص��ط��و 

كتاب  ح�صب  بعمومها، 

 - الرقمية  »االإن�صانيات 

�صبيل  يف  اللغة  تروي�س 

معاجلتها اآلًيا« ملوؤلفه غ�صان مراد.

حاجز وهمي

اأن اإدخال املعلوماتية اإىل جماالت العلوم االإن�صانية مل  ويبدو 

على  �صار  بل  امل�صاعدة،  االأدوات  خانة  اإبقائها يف  على  يقت�صر 

العاملني يف جماالت العلوم االإن�صانية اأن يتخطوا احلاجز الوهمي 

الذي و�صعوه، ومفاده اأن املعلوماتية ُخلقت خ�صي�ًصا للح�صاب؛ ما 

اأدى اإىل اخلوف اأو احلذر من الغو�س يف جمال املعلوماتية، وكان 

االأجدر بهم االنتباه اإىل اأن الفكر – واأدواته من اللغة والرموز- 

هو عملية ح�صابية اأي�ًصا يف كثر من االأحيان.

مدى االرتباط

تطرق هذا الكتاب اإىل مدى ارتباط التقنيات الرقمية بالعلوم 

االإن�صانية، ومدى التاأثر فيها، واأجاب عن ت�صاوؤالت حول: تاأثر 

اللغة،  وعلوم  واالإع���الم،  الب�صري،  الدماغ  يف  الرقمية  الثقافة 

االجتاهات  اإليه  تو�صلت  ما  بنينَّ  كما  االآلية.  معاجلتها  وكيفية 

اإ�صكالية  معاجًلا  ال�صناعي؛  والذكاء  االإدراكية  للعلوم  احلديثة 

الفجوة الرقمية واأر�صفة الوثائق االإلكرتونية والتقنيات املحمولة 

كالهواتف الذكية، يف ع�صر عائم من املعلومات.

جدلية العالقة

و�صرد املوؤلف بني دفتي هذا الكتاب عدة مقاالت حول مو�صوع 

االإن�صانيات الرقمية؛ فتحدث عن جدلية العالقة بني التكنولوجيا 

والعلوم واملجتمعات االفرتا�صية التي حتاكي احلقيقة. كما تطرق 

يوؤثر يف طرق  علًما جديًدا  باعتباره  الرقمية«  »االإن�صانيات  اإىل 

التفكر الب�صري، واأكد اأن هناك تالقًحا بني املعلوماتية والثقافة، 

وحتمية اأْن يوؤَخذ املُكون الرقمي يف االعتبار على غرار التنظيمات 

املنطقية االأخرى »اال�صتدالل واال�صتنتاج واال�صتدراك«. كما تناول 

م�صرة العلوم االإدراكية، وتعزيز العلوم االأخرى وهي »الفل�صفة، 

 ، اال�صطناعيُّ والذكاء  االأن�صنة،  وعلم  النف�س،  وعلم  واالأل�صنية، 

وعلوم االأع�صاب«.

الذكاء اال�صطناعي

واأورد املوؤلف يف الكتاب مقالته عن الذكاء اال�صطناعي بو�صفه 

مغامرة الكمبيوتر يف حماكاة عقل الب�صر، واأتبعها مبقالة اأخرى 

»اآالن تورينغ« الذي فكنَّ �صفرة  عن عاملمِ الريا�صيات الربيطاين 

الذكاء  عنوان  حملت  اأخرى  مقالة  وحتدث يف  وهزمها،  النازية 

ت�صكل  التي  االجتماعية  ال�صبكات  عن  النمل«  »مملكة  اجلمعي 

واأردفها  امل�صالح،  وتداُخل  االأدمغة  لتالقح  متناهًيا  ال  م�صرًحا 

والرتفيه  وت��ط��وره،  »ق��وق��ل«  البحث  حم��رك  ن�صاأة  ع��ن  مبقالة 

املرتقبة.  امل�صتقبلية  التقنيات  اإىل  الرقمي. كما تطرق  الب�صري 

ويف مقالة مفردة تناول »اآي كوب« الربوت الفرن�صّي الذي اأده�س 

العامَل عام 2013 مبا ميلكه من مكونات »�صبه مماثلة« للج�صم 

اآلة حتاكي الفكر  الب�صري، وطرح �صوؤاالً: هل من املمكن تطوير 

؟! الب�صري، وت�صهم يف حلِّ م�صكالت الفكر االإن�صاينِّ

اأبعد من هوّية

يف مقالة اأخرى حملت عنوان »اأبعد من هوّية ملتب�صة« حتدث 

ثم  االإن�صان!  هوّية  وتغر  اجل�صد  تُغر�س يف  التي  الرقاقات  عن 

ال�صحافَة  غزت  التي  اال�صطناعيِّ  الذكاء  تقنيات  اإىل  تطرق 

»اختفاء«  الروائيِّ وحتدي  الكمبيوتر  واإىل  املعلومات،  من خالل 

مهنة ال�صحافة، وحتدث عن الكتاب االإلكرتويّن، واللغة العاملية 

والهوية االأدبية، وعن العرب واالإنرتنت. كما اأورد الكتاُب مقاالٍت 

يعي�س  الرقميِّ  الع�صر  »اإن�صان  مثل:  متخ�ص�صة،  عناوين  حملت 

االآلية  و»املعاجلة  املعلومات«،  اأمتتة  و»اأ�صاليب  عميًقا«  تفاوًتا 

العلوم  يف  املعلوماتية  تدري�س  و»اأهمية  االآلية«،  والرتجمة  للغة 

الدماغ  يف  واآث��اره��ا  الرقمية  ال��ق��راءة  و»تقنيات  االإن�صانية«، 

التكنولوجيا  اإىل  »االجت��اه  عن  مبقالة  الكتاب  وختم  والذاكرة«، 

اخل�صراء«.

قــــــــــــــــرأت لك..

من  اأن  ت��رب��وي��ة  درا���ص��ة  ك�صفت 

واالإبداعات  املواهب  تاأخر  اأ�صباب 

العربية غياب النماذج العلمية التي 

الت�صور احلقيقي لالإبداع يف  تخلق 

م�صاهد  اأن  مبينًة  العربي،  الوطن 

البلدان  بها  متر  التي  والقتل  ال��دم 

�صلبية  ان��ع��ك��ا���ص��ات  ل��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة 

واإبداعية على عقول النا�صئة.

واأكدت الدرا�صة التي اأعدتها رمي 

ال�صهري، تربوية يف اإدارة تعليم اأبها، 

ي�صاهدها  التي  ال��دم  م�صاهد  اأن 

االأطفال قادت نحو ما يعرف بالتاأزم 

العقلي، وهو نقل مكامن الرتكيز من 

يبحث  منطقة  نحو  اإبداعي  و�صط 

فيها العقل نحو جانب اال�صتقرار.

وانتقدت الدرا�صة الغياب الفاعل 

ملراكز ريا�س االأطفال مبا يتوافق مع 

احتياجات املرحلة، مبينة اأن ريا�س 

االأ���ص��ا���ص��ي��ات  م��ن  تعترب  االأط���ف���ال 

االختيارية التي ت�صاهم ب�صكل فعال 

عقلًيا  االأط��ف��ال  ق���درات  تنمية  يف 

وتدريبهم  وعاطفًيا  و�صلوكًيا  وبدنًيا 

على جو الزمالة الدرا�صية، م�صيفة 

اأهمية  ت��زداد  املرحلة  ه��ذه  اأن��ه يف 

االأل��ع��اب وو���ص��ائ��ل ال��رتف��ي��ه، حتى 

وت�صجعهم  اإليها  االأط��ف��ال  جت��ذب 

ع��ل��ى ال��ت��ع��ب��ر وت��ن��م��ي��ة ال��وع��ي 

الفر�صة  واإت��اح��ة  لديهم  واالإدراك 

ل��ال���ص��ت��ق��الل يف مم��ار���ص��ة  ل��ه��م 

مهارات  وتنمية  اليومية  اأن�صطتهم 

بني  واملقارنة  والتدقيق  املالحظة 

بع�س املالحظات وزيادة الثقة لدى 

اجل��راأة  على  وحتفيزهم  االأط��ف��ال 

واالإقدام على التعبر عما بداخلهم.

جن��اح  اإن  ال���درا����ص���ة  وق���ال���ت 

ك�صف  نحو  يدفع  ذلك  يف  املدار�س 

املدفونة  والطاقات  املواهب  بع�س 

هذه  يف  للطفل  ومي��ك��ن  و�صقلها، 

ذاته من خالل  التعبر عن  املرحلة 

واالأع��م��ال  االأل���ع���اب  لبع�س  ميله 

الفنية والتعبرية وتنمية اللغة لديه 

جديدة  لغوية  م��ف��ردات  واإك�����ص��اب��ه 

غر  ال�����ص��ل��وك��ي��ات  بع�س  وت��ه��ذي��ب 

هذه  تكون  اأن  ويفرت�س  املرغوبة. 

املرحلة مرتبطة باملرحلة االبتدائية.

اأن  املفرو�س  من  اأنه  واأو�صحت 

بالطفل  خا�س  ملف  هناك  يكون 

الدرا�صية  املرحلة  اإىل  معه  ينتقل 

كل  امللف  ه��ذا  ي�صمل  االبتدائية 

م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ط��ف��ل م���ن ���ص��ل��وك 

من  يت�صمنه  وم��ا  ونف�صي  عقلي 

ول��ذا  وم��واه��ب��ه،  الطفل  م��ه��ارات 

يجب اأن يكون مربو مرحلة ريا�س 

الرتبية  يف  متخ�ص�صني  االأطفال 

���ص��ه��ادة  ي��ح��م��ل��ون  اأي  وال��ت��ع��ل��ي��م 

النف�س  بعلم  اإملام  ولديهم  جامعية 

امل��واه��ب  ك�صف  وط���رق  ال��رتب��وي 

وتنميتها. واملهارات 

اأو�صت درا�صة تربوية ب�صرورة فتح 

املجال الإدارات املدار�س الإقامة اأندية 

طالبية م�صائية على م�صتوى املدر�صة 

ح�صب اإمكاناتها، وذلك بالتن�صيق مع 

ميزانية  تخ�صي�س  مع  التعليم  اإدارة 

فتح  ق��ي  ترغب  مدر�صة  لكل  دع��م 

ناٍد خا�س لطالبها. جاء ذلك خالل 

ورقة عمل قدمها الن�صاط الطالبي 

مبحافظة  والتعليم  الرتبية  ب���اإدارة 

الليث، وذلك يف لقاء مديري الن�صاط 

االإدارة  ا�صت�صافته  ال��ذي  الطالبي 

مبنطقة  والتعليم  للرتبية  ال��ع��ام��ة 

الريا�س للبنني.

وقالت الدرا�صة اإن تطبيق م�صروع 

م�صائي  كربنامج  الطالبية  االأن��دي��ة 

و����ص���روري  م��ه��م  م��ط��ل��ب  م�صتمر 

الإي�صال ر�صالة الن�صاط، وت�صاهم يف 

حتقيق التن�صئة ال�صليمة وال�صحيحة 

للطالب بحيث يكون مواطناً �صاحلاً 

لنف�صه نافًعا لدينه ووطنه. واأ�صارت 

اأنه ميكن تطبيق هذه  الدرا�صة اإىل 

اإح��دى  يف  اأوىل  كمرحلة  االأن��دي��ة 

املن�صاآت التعليمية الكربى كاملجمعات 

املكتملة  اأوامل����دار�����س  التعليمية 

التجهيزات، وذلك من خالل اإقامتها 

اأيام يف االأ�صبوع، كل يوم  ملدة ثالثة 

ثالث �صاعات يومًيا من بعد �صالة 

الع�صر، ويكون عدد الطالب بح�صب 

اأهمية  ناٍد مع  املجاالت املتاحة لكل 

ف�صل املراحل الدرا�صية عن بع�صها. 

ونوهت الدرا�صة اإىل اأن طرق اختيار 

الطالب املنت�صبني اإىل االأندية يكون 

عن طريق ا�صتبيان يحدد اجتاهاتهم 

ب��راأي  االأخ���ذ  اأه��م��ي��ة  م��ع  وميولهم 

الطالب  توجيه  يف  املدر�صة  معلمي 

مبا ي�صبع رغباتهم وينمي مهاراتهم، 

مع �صرورة اأن تتوىل �صعب الن�صاط 

واملتابعة  االإ�صراف  يخ�صه  فيما  كل 

ناٍد،  كل؛  يف  املقامة  الفعاليات  لكل 

وذلك للتحقق من مدى حتقيق هذه 

االأن�صطة لر�صالة الن�صاط واالأهداف 

التي من اأجلها اأقيمت هذه االأندية.

25% من رؤوس أموال البنوك العربية بالمصارف السعودية

مشاهد الدم والقتل تؤخر مواهب وإبداعات األطفال

دراسة تربوية تطالب بإقامة أندية طالبية مسائية
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يف درا�صة عن قطاع امل�صارف العربية



لوحة الفعاليات

12 جمادى الآخر9 جمادى الآخر

12 جمادى الآخر9 جمادى الآخر

15 جمادى الآخر10 جمادى الآخر

12 جمادى الآخر9 جمادى الآخر

13 جمادى الآخر9 جمادى الآخر

15 جمادى الآخر12 جمادى الآخر

مؤتمرمعرض

دورةمهرجان

منتدىمؤتمر

برنامجفعالية

فعاليةمعرض

ملتقىمهرجان

�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

اإراثنا حبنا 4

الوقت: من 4م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة الفن النقي

املكان: مركز امللك عبدالعزيز الناريخي-حي املربع-

بيوت الطني

 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 الأمري �سلطان

اجلنادرية ١43٩هـ

الوقت: من 4م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: وزارة احلر�ص الوطني

املكان: اجلنادرية

تقييم خمرجات التعلم لع�سوات هيئة التدري�ص 

اجلدد

الوقت: من ٩�ص اإىل ١٫3م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٥

ال�ستثمار الفندقي ال�سعودي

الوقت:من ٨ �ص اإىل ٦م

اجلهة املنظمة: ميد للفعاليات

املكان: فندق ماريوت

ال�سعودية الأعمال فرع  لريادة   MIT
الوقت:من ٩ �ص اإىل ٥٫4٥ م

اجلهة املنظمة: باب رزق جميل

املكان: فندق الفور�سيزنز, الريا�ص

م�سرح الأ�سرة والطفل

الوقت:من ١١�ص اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة روعتي الرتفيهية

املكان: مهرجان اجلنادرية-القاعة الكربى لوزارة 

احلر�ص الوطني 

اإعداد البحث العلمي  للطالبات

الوقت: من ٨ �ص اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات 4

ال�سعودي لدعم الت�سنيع الع�سكري املحلي

الوقت: من 4م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: وزارة الدفاع ال�سعودية

املكان: مركز الريا�ص الدويل للمعار�ص واملوؤمترات

احل�سارات العربية ١

الوقت:من 4م اإىل ١١٫3٠م

اجلهة املنظمة: املعر�ص وامللتقى ال�سعودي الثاين 

للجودة

املكان: منتزه درة ال�ساحل, الريا�ص

اأفالم الأطفال

الوقت: من ٧٫3٠م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: مركز امللك فهد الثقايف

املكان: مركز امللك فهد الثقايف

 ال�سفر وال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي

الوقت: من 4م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة:الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث 

الوطني - الريا�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للمعار�ص واملوؤمترات
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26 جمادى الآخر17 جمادى الآخر

2 رجب18 جمادى الآخر

11 رجب19 جمادى الآخر

26 جمادى الآخر18 جمادى الآخر

2 رجب18 جمادى الآخر

12 رجب20 جمادى الآخر

معرضحلقة

معرضورشة

مؤتمرورشة

مؤتمرمعرض

ملتقىمعرض

معرضدورة

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

Envarbik M. Fazeliyanov :امل�ؤلف

املرتجم: حممد ن�ضر الدين اجلبايل وبدر بن عبداهلل العكا�س

ال�ضنة: 1439

يتناول كتاب »ح�ار احل�سارات.. رو�سيا والعامل الإ�سالمي« ق�سية ح�ار احل�سارات 

من ج�انب متعددة: ثقافية واجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية. ل �سك اأن لهذه الق�سية 

والتقريب بني  الدول  الثنائية بني  العالقات  وت�طيد  العاملي  ال�سلم  اإر�ساء  اأهمية يف 

ال�سع�ب. كما يعالج ق�سية ح�ار احل�سارات بني رو�سيا من جهة والعامل الإ�سالمي من 

جهة اأخرى، حيث قام امل�ؤلف بتتبع ال�سالت التاريخية التي تربط بني هذين اجلزاأين 

اإىل وقتنا  ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية، و�س�لً  الن�احي  العامل، وذلك من  من 

احلا�سر. كذلك حدد امل�ؤلف نقاط اللتقاء والختالف، م�سرياً اإىل �سرورة الرتكيز 

على نقاط اللتقاء وتط�يرها.

البحث العلمي وم�ضطلح اخلطاب الديني

كتب: �ضامل الدو�ضري

اأ�سدر كر�سي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للدرا�سات الإ�سالمية 

العلمي  »البحث  بعن�ان:  ج��دي��داً  اإ���س��داراً  باجلامعة  املعا�سرة، 

رم�سان  الدين  بهي  مربوك  للدكت�ر  الديني«  اخلطاب  وم�سطلح 

الدعدر، وذلك �سمن �سل�سلة اإ�سدارات الكر�سي العلمية، وقد بني 

ينابيعه  التجديد ه� ال�عي والفهم لالإ�سالم من  اأن مفتاح  امل�ؤلف 

جتديد  يعني  م��اذا  منها:  اأ�سئلة  عدة  الكتاب  ويطرح  ال�سافية،  

اخلطاب الديني؟ وما �سرورة جتديد اخلطاب الديني؟ وياأتي هذا 

اأهداف  لتحقيق  وكذلك  العلمية،  الكر�سي  ر�سالة  �سمن  الكتاب 

و�سم�له،  الإ�سالم،  عاملية  على  التاأكيد  يف  تتمثل  التي  الكر�سي 

وعدله، و�سعيه لتثقيف امل�سلم، حتى ت�س�د هذه الثقافة يف جمتمعاتنا، وتك�ن �سل�كاً للجميع يف 

اأن�سطتهم كافة، واإلقاء ال�س�ء على الروؤية الإ�سالمية يف معاجلة هذه امل�سكلة.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

التوجهات البحثية يف جمال التطوير املهني القائم 

على بحث الدر�ص

الوقت:  ١٢٫3ظ - اجلهة املنظمة: مركز  »اأفكر« 

املكان: الرتبية قاعة »١اأ33«, ولل�سيدات مبنى »٢« 

معمل »٧٢« الدور الأول

الريا�ص الدويل للكتاب ٢٠١٨

الوقت:من ٨�ص اإىل ١١م  

اجلهة املنظمة: وزارة الثقافة و الإعالم

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص, 

الريا�ص

مهارات العمل �سمن فريق عمل  للطالبات

الوقت: من ٨ �ص اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات 4

اأكاليل ٢٠١٨

الوقت:من ٨م اإىل ١٠م  

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة نورة ال�سعدون لتنظيم 

املعار�ص

املكان: فندق الفور�سيزونز, الريا�ص

التدري�ص امل�سغر لع�سوات هيئة التدري�ص اجلدد

التاريخ والوقت: من ٩�ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٥

ال�سعودي للطاقة املتجددة

اجلهة املنظمة: �سركة ن�سبانا املبتكرة املحدودة

املكان: فندق ماريوت, الريا�ص

الوظيفي ال�سابع

الوقت: من 4م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة:جامعة الفي�سل

املكان: جامعة الفي�سل

التعليم ما بعد الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية

اجلهة املنظمة: اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية 

والنف�سية

املكان: يف رحاب اجلامعة

الوظيفي ال�سنوي ال�سابع جلامعة الفي�سل ٢٠١٨

اجلهة املنظمة: جامعة الفي�سل

املكان:جامعة الفي�سل, الدور الأر�سي, بهو كلية اإدارة 

الأعمال و كلية العلوم 

الثاين لريادة الأعمال

الوقت:من ٨م اإىل ١٠م  

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة خطوط الإعالم

املكان: فندق انرت كونتيننتال, الريا�ص

الت�سويق الإلكرتين للطالبات

الوقت: من ٨ �ص اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات 4

من اأجلك

الوقت:من 3م اإىل ١١م  

اجلهة املنظمة: موارد النخبة لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: فندق الفي�سلية, الريا�ص
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ُرقي جامعتي مسؤوليتي!
�إن ممتلكات �جلامعة حٌق للجميع فيجب علينا �أن نحافظ عليها لرنقى 

باأمتنا وال يحق لنا �إتالفها، فال يخفى علينا �أهميتها �إذ وجدت جميعها 

من �أجلنا ومن �أجل تط�رنا وتقدمنا و�أي �سرر قد يحدث لها �سي�ؤثر �سلباً 

علينا جميعاً.

قد نرى كثري�ً يف حياتنا �لي�مية و�جلامعية �س�ر�ً من �س�ر �الإتالف، 

بعد  �الإلكرتونية  �الأجهزة  �إغللالق  كعدم  �أهميتها  مًنا  كثري  يعي  ال  و�لتي 

وترك  �لنفايات  ورمي  �ملياه،  دور�ت  بنظافة  �الهتمام  وعدم  ��ستخد�مها 

بقايا �لطعام على �لطاولة! فاإذ� كانت �إماطة �الأذى عن �لطريق �سدقة، 

فكيف نك�ن نحن �سبباً لالأذى؟

قد يرى �لبع�ض �أن مناظر �الإتالف و�لتخريب غري مهمة كثري�ً، �أو قد ال 

يعي �أهميتها، و�لبع�ض �الآخر قد يرى �أهميتها ولكن باملقابل مل يُقدم �سيئاً 

للحفاظ عليها، �إننا جميعاً م�س�ؤول�ن و�إن مل نكن نحن �لفاعلني، فلنقدم 

�سيئاً ينه�ض باأمتنا وبجامعتنا فهي م�س�ؤوليتنا.

�أ�سباب �الإهمال ترجع لعدة ع��مل منها �التكالية و�العتماد على �لغري، 

فمن يرى �أن هناك من يق�م بدوره فقد يتكا�سل ويعتمد عليهم ويرى �أنه 

من و�جبهم �لقيام بهذه �الأدو�ر، �أي�ساً عدم �ل�سع�ر باالنتماء للمكان قد 

يك�ن �سبباً يف عدم �الهتمام باملحافظة على �ملمتلكات، كما �أن �الإح�سا�ض 

بالنق�ض و�سعف �لثقة بالنف�ض لها تاأثري و��سح على �لبع�ض و�سل�كياتهم.

لذ� يجب علينا �إطالق حمالت ت�ع�ية جلميع من�س�بي �جلامعة تهدف 

�إىل �حلفاظ على ممتلكات �جلامعة، و�إحاطتهم علماً باأهمية هذه �لنعمة 

وو�جبنا جتاهها و�سكر �هلل عليها، وميكن �ال�ستفادة من تطبيقات �جل��ل 

وعمل تطبيق خا�ض باجلامعة ويك�ن �لتطبيق م�س�ؤوليتنا جميعاً و�أد�ة لرفع 

م�ست�ى �ل�عي �لذ�تي لدينا، للحفاظ على �سرح جامعي جميل!

�أماين ظافر علي �ليامي

طالبة بكال�ري��ض خدمة �جتماعية

�أهمية  �الإح�سائي  �لتحليل  ميثل 

بللالللغللة يف �للسللّتللى �لللتللخلل�للسلل�للسللات، 

�لتثّبت  على  ت�ساعد  و�سيلة  ب��سفه 

وتف�سريها  �لبح�ث  نتائج  دقة  من 

خا�سة  �أكللر،  وعلمية  مب��س�عية 

تتطلب  �لتي  �لبح�ث  م���سيع  يف 

�لظاهرة،  لتف�سري  رقمية  بيانات 

لللدر��للسللة  تلللهلللدف  �للللتلللي  تلللللك  �أو 

�لعالقات بني �ملتغري�ت كاالرتباطية 

من  يقلل  ال  حتماً  وهذ�  و�ل�سببّية، 

قدم  �لللذي  �لن�عي  �لبحث  �أهمية 

�لبح�ث  م���سيع  يف  باهرة  نتائج 

�لتي ت�ستدعي ت�ظيفه.

لللكللن رمبلللا الحلللظ �لللبللعلل�للض �أن 

�لتحليل �الإح�سائي يف بح�ث �لعل�م 

�لطبيعية ال يُنظر �إليه بتلك �الأهمية 

�أو �العتبار كما ه� �حلال يف بح�ث 

�لعل�م

 �الإن�سانية و�الجتماعية؛ وتاأكيد�ً 

لذلك جند �أن بح�ث �لعل�م �لطبيعية 

يُللكللتللفللى فلليللهللا غللالللبللاً بللا�للسللتللخللد�م 

�للل��للسللفللي عللنللد حتليل  �الإحلل�للسللاء 

�لبيانات �لذي يهدف جلمع �لبيانات 

وتلخي�سها  وتنظيمها  �لللرقللملليللة 

و��ستيعابها،  قر�ءتها  ت�سهل  بطريقة 

كللحلل�للسللاب �للللتلللكلللر�ر و�ملللتلل��للسللط 

�ملللعلليللاري ونح� ذلللك،  و�النللحللر�ف 

بخالف بح�ث �لعل�م �الإن�سانية �لتي 

�ملتعمق  �لتحليل  �إىل  ذلللك  تتعدى 

ور�ءهللا  مللا  وقلللر�ءة  �لبيانات  لتلك 

عميق  علمي  تف�سري  �إىل  للت��سل 

متعدد �الأبعاد و�لدالالت، وذلك من 

�ال�ستداليل  �لتحليل  ت�ظيف  خالل 

»�الحتمالّية«  نظرية  على  �ملبني 

�ختبار�ت  ��ستخد�م  يتطلب  و�لذي 

�إىل  �لت��سل  من  متّكن  �إح�سائية 

�حتماليَّة  مدى  ملعرفة  ��ستنتاجات 

وتعميمها،  �لدر��سة  فر�سية  �سحة 

 Factor Analysis، كاختبار�ت 

Anova وما ي�سابهها.
�إىل  يللعلل�د  ذللللك  ور�ء  �للل�للسللبللب 

من  جانب  كللل  خ�سائ�ض  �خللتللالف 

�لعل�م عن �الآخر يف طبيعة ظ��هره 

�إدر�ك  وملللدى  مللتللغللري�تلله  وتللكلل�يللن 

للي  �الإنللل�لللسلللان �حللل�للسِّ

حلللقلليللقللة ظللل��هلللره، 

وهللذ� �الخللتللالف يف 

�نعك�ض  �خل�سائ�ض 

�أثللللره علللللى �أ�للسللللل�ب 

ومنهجيته  �لللبللحللث 

من  جلللانلللب  كلللل  يف 

ذلك  يف  مبا  �لعل�م، 

�لنتائج  حتليل  طرق 

ليتما�سى  وتف�سريها 

مع طبيعة ظ��هره.

هللذ�  �أحللللللاول يف 

�مللللقلللال �إبلللللر�ز �أهلللم 

خلللل�للللسللللائلللل�للللض كلللل 

جللانللب مللن �لللعللللل�م ملل��للسللحللاً ذلللك 

ي��سح دور  ب�سرح  باالأمثلة، ومردفاً 

�الإح�ساء يف بح�ث �لعل�م �الإن�سانية 

ورف�ض  قب�ل  وطريقة  و�الجتماعية 

�لتحليل  على  بناًء  �لبحث  فر�سية 

�ال�ستداليل.

�لعل�م  جملللال  يف  �لللثللبللاتللّيللة:   *

�لللطللبلليللعلليللة يللتللعللامللل �لللبللاحللث مع 

من  �لبحث  ملل��للسلل�ع  �أو  �لللظللاهللرة 

ثابتة  طبيعية  وقائع  �أو  م��د  خالل 

�لباحث  ي�ستطيع  بحيث  ومتطابقة، 

نف�سها  �لللظللروف  يف  بحثه  تللكللر�ر 

�الإن�سانية  �لظ��هر  بخالف  متاماً، 

طبيعتها  تعترب  �لتي  و�الجتماعية 

غري ثابتة ومتطابقة ما د�مت متعلقة 

ل�ك  �ل�سُّ �أن  و�ل�سبب  بللاالإنلل�للسللان، 

حال  من  با�ستمر�ر  يتغري  �الإن�ساين 

الأخرى يف ت�جهاته و�أ�سبابه ودو�فعه 

ومتغري�ته، وهذ� يقلل فر�سة تكر�ر 

�لبحث بنف�ض �لظروف متاماً.

على �سبيل �ملثال ل� قمنا بت�سخني 

مئ�ية،   100 حللر�رة  درجة  ماء عند 

ومن  بالتبخر  يبد�أ  �ملللاء  �أن  �سنجد 

هذه  �إجللر�ء  �أعدنا  وللل�  �لغليان،  ثم 

مكان  �أي  يف  ملللر�ت  عللدة  �لتجربة 

نف�ض  على  �سنح�سل  فاإننا  زمان  �أو 

�لثابتة  �لغليان  درجة  وهي  �لنتائج؛ 

عند 100 درجة، لكن �حلال يختلف 

�أن  فل�  �الجتماعية،  للعل�م  بالن�سبة 

�أ�سباب  عن  م��س�عاً  بحث  باحثاً 

عللللزوف �لللطللالللبللات 

�لللل�لللسلللعللل�ديلللات عللن 

بكليات  �الللللتلللحلللاق 

خم�سني  قبل  �لطب 

�للللسللللنللللة، فللللللللللاالآر�ء 

و�لت�جهات �ستختلف 

نف�سه  �مل��س�ع  عن 

جلللللللللللري قللبللل 
ُ
لللللل� �أ

و�لتي  �سنة،  ع�سرين 

ل�  �ستختلف  �أيلل�للسللاً 

جري �الآن.
ُ
�أ

�الإد�ر�كلللللّيلللللة:   *

�لللعللللل�م  يف جمللللال 

يتعامل  �لطبيعّية، 

ب��سفها  �لللظللاهللرة  ملللع  �لللبللاحللث 

�أن  �أي  بللاحللل���للض،  مللدركللة  حقيقة 

�لظ��هر �لطبيعية مُيكن �إخ�ساعها 

الإجر�ء�ت �ملالحظة و�لقيا�ض ب�س�رة 

�لتجارب  خالل  من  مبا�سرة  مادية 

�ملخربية، وهذ� �حلال يختلف متاماً 

حيث  �الجتماعية،  للعل�م  بالن�سبة 

ب�س�رة  �لظاهرة  مللع  �لتعامل  يتم 

مبعنى  حم�س��سة؛  �أو  مبا�سرة  غري 

ال مُيكن �إخ�ساع �لظ��هر �الإن�سانية 

�حلال  ه�  كما  �ملخربية  للتجارب 

من  ولللذلللك  �لطبيعية،  �لللعللللل�م  يف 

�لظ��هر  تف�سري  يك�ن  �أن  �ملنطقي 

�الجتماعية و�الإن�سانية معقد�ً طاملا 

�لتعامل معها ب�س�رة مادية  الميكن 

ومبا�سرة.

مخ  تناولنا  ل�  �ملثال،  �سبيل  على 

�الإن�سان ت�سريحياً ووظيفياً، ل�جدنا 

�لطبيعية  �لللعللللل�م  يف  �لللبللاحللث  �أن 

مبا�سر  ب�سكل  در��للسللتلله  ي�ستطيع 

�أو  ت�سريحه  خللالل  من  وحم�س��ض 

�إىل  لل��س�ل  �الأ�سعة  عرب  ت�س�يره 

�ملخ  وظائف  بينما  معينة،  حقيقة 

ال  و�ملالحظة،  و�النتباه  كالذ�كرة 

مُيكن �لتعامل معها بطريقة مبا�سرة 

ال ميكن  وبللالللتللايل  وحملل�للسلل��للسللة، 

لل�سبط  قابلة  ظللروف  يف  و�سعها 

�لدقيق؛ مبعنى �أن �لباحث يف �لعل�م 

�الإن�سانية ال ي�ستطيع حتديد م�ست�ى 

من خالل  ما  ل�سخ�ض  �لذ�كرة  ق�ة 

باالأ�سعة،  ت�س�يره  �أو  خمه  ت�سريح 

بل ي�سطر �إىل ت�سميم مقيا�ض على 

�ل�سخ�ض،  له  يخ�سع  �ختبار  هيئة 

�ل�سل�كية  ��ستجاباته  على  وبللنللاء 

يعطي  رقماً  منها  �لباحث  ي�ستنتج 

�إىل  داللة تقريبية ملدى ق�ة ذ�كرته 

حٍد معني.

�لعل�م  يف  �لظاهرة  �ل�سببية:   *

مبا�سر  ب�سكل  تُللللدرك  �لطبيعية 

مللتللغللري�تللهللا  �أن  مبللعللنللى  لللي،  وحللل�لللسّ

و��للسللحللة وحملل�للسلل��للسللة ملللا ميكن 

�لباحث من ح�سرها وو�سعها حتت 

وبالتايل  لل�سبط،  قابلة  ظلللروف 

عالية  بدقة  قيا�سها  عملية  ي�سّهل 

وثابتة، وعلى ذلك ي�ستطيع �لباحث 

�إىل  يت��سل  �أن  �لطبيعية  �لعل�م  يف 

�ل�سبب و�لنتيجة  عالقة حتمية بني 

للظ��هر، فل� �أخذنا مثال غليان �ملاء 

�مل�سار �إليه �سابقاً، فاإننا �سنالحظ �أن 

عملية ت�سخني �ملاء �إىل درجة حر�رة 

�إىل تبخر  �أدت  100 مئ�ية »�سبب« 
�ملاء وغليانه »نتيجة«، فال�سبب ور�ء 

ب�سكل مبا�سر  ُمدرك  �لظاهرة  هذه 

وه� درجة �حلر�رة، و�لنتيجة كذلك 

حم�س��سة وهي عملية �لغليان �لتي 

حدثت للماء، فالعالقة �ل�سببية هنا 

ال تتغري بتغري �لزمان و�ملكان.

�الإنلل�للسللانلليللة  �للللعللللللل�م  للللكلللن يف 

�ملعنى  جند  ال  فاإننا  و�الجتماعية، 

و�لنتيجة،  �ل�سبب  حلتمية  نف�سه 

�لت��سل  �ل�سببية ال ميكن  فالعالقة 

�إليها ب�سكل مبا�سر، �أي �إن �ل�سببية 

مطلقة،  �لطبيعية  �لعل�م  جمال  يف 

بلليللنللمللا تللكلل�ن نلل�للسللبلليللة يف �لللعللللل�م 

�إدر�ك  عدم  هي  و�لعلّة  �الإن�سانية، 

مبا�سر  ب�سكل  للمتغري�ت  �الإن�سان 

قيا�سها  ي�سعب  وبالتايل  وح�ّسي، 

متغري�ت  تعترب  ولذلك  وح�سرها، 

�إنه ال ميكن قيا�سها  �فرت��سية، �أي 

�أو  بللاأثللرهللا  بللل  �للللذ�تلللي  بتك�ينها 

تاأثريها �ملتعلق ب�سل�ك �الإن�سان. 

حما�ضر بكلية اللغات والرتجمة

طالب دكتوراه بجامعة بري�ضتول 

الربيطانية

تقنًيا  �للسللنللغللافلل�رة حملللل�ًر�  تللعللد 

ملنطقة  هاًما  �قت�سادًيا  ومرتكًز� 

جللنلل�ب �للسللرق �آ�للسلليللا، كما �أنللهللا يف 

و�حللدة  �لتح�يلية  �ل�سناعة  قطاع 

من �لدول �الأعلى من حيث معدالت 

�لعامل،  �الإجمايل يف  �ملحلي  �لناجت 

�الأف�سل  �للللدول  بللني  مللن  �أنللهللا  كما 

�خلدمات  قطاعات  يف  �لللعللامل  يف 

�لعامة كاملطار�ت و�مل��نئ و�سبكات 

�لطرق.

ب�سكل  �سنغاف�رة  �قت�ساد  يعتمد 

كللبللري علللللى �لللتللجللارة �لللدوللليللة، �إذ 

ت�سمل  �لللرئلليلل�للسللة  �للسللنللاعللاتللهللا  �إن 

�ملالية  و�خلللدمللات  �الإلللكللرتونلليللات 

وتكرير  �لنفط  �آبللار  حفر  ومعد�ت 

و�ملللل��د  �الأدويلللللة  وت�سنيع  �لللنللفللط 

و�مللل�للسللروبللات  �مل�سنعة  �لللغللذ�ئلليللة 

ومنتجات �ملطاط و�إ�سالح �ل�سفن.

حتركت  �الأخللرية،  �ل�سن��ت  ويف 

على  �العتماد  من  للحد  �حلك�مة 

�الإلللكللرتونلليللات  وتلل�للسللديللر  ت�سنيع 

مللللللن خللللللللالل تللللطلللل�يللللر قلللطلللاع 

�ل�سناعات  عن  ف�ساًل  �خلللدمللات، 

�لللتللقللنلليللة �حللليلل�يللة و�لللكلليللملليللائلليللة 

و�لبرتوكيميائية، ودفعت �ل�سكان يف 

�العتماد  نح�  �ل�سغرية  �سنغاف�رة 

و�لت�جه  �خلارجية  �الأ�للسلل��ق  على 

و�لتجارة  �القت�سادي  �النفتاح  نح� 

�حلللرة و�الأ�للسلل��ق �لعاملية، وقللد مت 

�حلك�مية  �ل�سيا�سات  بف�سل  هذ� 

�القت�سادية  �لتنمية  تللعللزز  �لللتللي 

�الأد�ء  يف  �الأ�للسللا�للسلليللة  و�لللعلل��مللل 

ل�سنغاف�رة  �لللقلل�ي  �القللتلل�للسللادي 

�إقليمًيا وعاملًيا.

�حلك�مة  و��سلت 

�لللل�لللسلللنلللغلللافللل�ريلللة 

�إىل  تلللطلللللللعلللاتلللهلللا 

�سيا�ستها  يف  �خلارج 

�مل�جهة  �القت�سادية 

نح�  تللبللنللتللهللا  �للللتلللي 

وت�سجيع  �لت�سدير 

�لبينية  �لللتللدفللقللات 

و�ل�سناعة  للتجارة 

كما  و�ال�لللسلللتلللثلللملللار، 

تللبللنللت �للسللنللغللافلل�رة 

مللنللهللج �للل�للسلليللا�للسللة 

مع  للعمل  �لتجارية 

�الآر�ء  ذ�ت  �لللللدول 

و�لت�جهات �ملت�سابهة، مثل �أ�سرت�ليا 

ال  �حللللرة،  �لتجارة  ق�سية  لتعزيز 

�لتجارة  منظمة  خللالل  مللن  �سيما 

�لعاملية و�ملحافل �الإقليمية.

�سنغاف�رة  �أن  بللالللذكللر  جللديللر 

برعت �إىل حٍد كبري يف �س�ق »�ملدن 

�لذكية« وقد �أملى ذلك �لت�جه لديها 

�ل�سكان  و�كتظاظ  م�ساحتها  �سغر 

و�لللتلل��للسللع �حللل�للسللري فلليللهللا، مما 

�الزدحللام  م�ساكل  حل  �إىل  حد�ها 

�ل�سالمة وحت�سني  و�سمان  و�لتنقل 

تدفق �حلركة �ملرورية، وقد �أ�سارت 

بن�سر  �سنغاف�رة  قيام  �إىل  �لتقارير 

�ال�ست�سعار  �أجهزة  من  هائل  عدد 

وكامري�ت �لدو�ئر �ملغلقة يف جميع 

�أنحاء �ملدينة من �أجل ر�سد وحتليل 

�ملرورية، مما  و�الختناقات  �لكثافة 

م�سار  تغيري  من  �مل�س�ؤولني  ميكن 

�حلافالت يف �ساعة �لذروة وجتنب 

�الختناقات �ملرورية، كما �أنها قادرة 

على �لتنب�ؤ بالكيفية 

للمباين  ميكن  �لتي 

وبخا�سة  �جلللديللدة 

»ناطحات  �ل�ساهقة 

�أن  �للللل�للللسللللحللللاب« 

تللل�ؤثلللر علللللى حللركللة 

�للللريلللاح و�إ�لللسلللار�ت 

�التلللللللل�للللللللسللللللللاالت 

�لال�سلكية وخر�ئط 

�حلللتلللملللال �نللتلل�للسللار 

�ملعدية  �الأملللر��لللض 

د�خل تلك �ملباين.

مل تبلغ �سنغاف�رة 

من  �للليلل�م  بلغته  مللا 

�ل�سناعة  وتط�ر يف جماالت  تقدم 

�إال  ب�سه�لة  �ملللتللقللدمللة  و�لللتللقللنلليللة 

بللعللد عللمللر ملللديلللد وجلللهلللد جهيد 

 9 يف  ماليزيا  عن  �نف�سالها  منذ 

ظروف  ظل  ويف   1965 �أغ�سط�ض 

تده�ر  من  ذلك  �إثر  القتها  قا�سية 

وتللخلللللف وفللقللر و�نللحللطللاط وقلللللة 

�إىل جانب تف�سي  م��رد و�سح مياه 

و�الإد�ري  �ملايل  و�لف�ساد  �جلرمية 

و�الأخالقي.

م�ؤ�س�ض  يلل�«  كلل��ن  »يل  ��ستطاع 

�حلديثة  نه�ستها  وباين  �سنغاف�رة 

�لتخلف  كللبلل�ة  ملللن  ينت�سلها  �أن 

و�النحطاط و�لنز�عات �لعرقية و�أن 

ي�حد لغتها و�أن يجعل منها دولة من 

�أهم دول �لعامل كما كان يحلم، حيث 

ق��نني  فر�ض  �سيا�سته  �عتمدت 

�للسللارمللة وعللقلل�بللات ر�دعللللة حتى 

�سميت ببلد �لق��نني، كما عمل على 

�ل�سنغاف�ري  �الإن�سان  �ال�ستثمار يف 

�لبعثات  وتكثيف  �لتعليم  من خالل 

�مل�ست�ى  وتط�ير  للخارج  �لعلمية 

هذه  ولكل  و�ل�سناعي،  �الجتماعي 

�سنغاف�رة  �سقت  مبجملها  �لع��مل 

معتمدة  وثبات  وق�ة  بعزم  طريقها 

و�لللكللفللاء�ت  �لب�سرية  �للللروة  على 

�حلديثة  �لعلمية  و�ملناهج  �ملتط�رة 

و�للللتلللي متللثللل مبللجللملللللهللا �لللركلليللزة 

لبناء  �ملتينة  و�لقاعدة  �الأ�سا�سية 

�الأجيال �لقادمة.

�لي�م  ل�سنغاف�رة  ينظر  من  �إن 

ير�ها ر�بع �أهم مركز مايل يف �لعامل 

وخام�ض �أغنى دول �لعامل من حيث 

�حتياطات وم�سادر �لعملة �ل�سعبة، 

خم�سة  �سنغاف�رة  �إىل  ي�سل  حيث 

كما  �سن�ياً،  �سائح  ون�سف  ماليني 

بلغ معدل �لدخل �لفردي من �الإنتاج 

�لق�مي �الإجمايل 74 �ألف دوالر يف 

عام 2015 لتحتل �سنغاف�رة بذلك 

�لرتتيب �لثالث على م�ست�ى �لعامل، 

�ملايل  �ملركز  تتب��أ  الأن  �أهلها  مما 

و�لتقني �الأول يف �ملنطقة.

يف  �ل�سحاب  ناطحات  �أن  كما 

ذ�ت  تك�ن  الأن  �سممت  �سنغاف�رة 

�أ�للسللكللال هللنللد�للسلليللة جلللذ�بلللة، هللذ� 

وطيب  نظافتها  �إىل  بللاالإ�للسللافللة 

ه��ئها وجمال مناظرها �إىل جانب 

و�الأ�سجار  �للل��رفللة  �لنخيل  �سم�خ 

�لللبللا�للسللقللة و�حللللد�ئلللق �خللل�للسللر�ء 

بحق  �سنغاف�رة  من  لتجعل  �لن�سرة 

م�ئاًل للمتعة و�لر�حة وقبلة للزو�ر 

و�ل�سياح.

كلية الهند�ضة
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

جلنة اخلريجني املتميزين

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

وبخا�سة  �عتز�زها مبن�س�بيها  ي�م عن  بعد  ي�ماً  �جلامعة  تعرب 

عليه  �أكللد  ما  وهللذ�  علمها،  من  نهل��  �لذين  �ملتميزين  �خلريجني 

معايل مدير �جلامعة وكافة �لقياد�ت �الأكادميية باجلامعة يف كثري 

من �ملحافل و�الجتماعات.

يلعبه  �أن  ميكن  �لللذي  بالدور  و�إدر�كلللاً  �العللتللز�ز،  لهذ�  وتاأكيًد� 

�خلريج�ن �ملتميزون بجامعة �مللك �سع�د لدعم �جلامعة يف كثري من 

�الجتاهات ومنها �ل�سمعة �مل�ؤ�س�سية �لد�خلية و�خلارجية، وتعزيز�ً 

لفر�ض خريجي �جلامعة يف �س�ق �لعمل، �إ�سافة �إىل �أهمية مد ج�س�ر 

�لت���سل بني �جلامعة وكافة �خلريجني و�ملجتمع مما يدعم �لتز�م 

�جلامعة بالهدف �ال�سرت�تيجي �خلام�ض من خطتها �ال�سرت�تيجية 

KSU2030 و�ملتمثل يف »بناء ج�س�ر �لت���سل«؛ لذ� �أ�سدر معايل 
بت�سكيل �للجنة �لد�ئمة للخريجني باجلامعة  مدير �جلامعة قر�ر�ً 

برئا�ستنا وع�س�ية نخبة من �لزمالء و�لزميالت �ملتميزين.

ت�سمن  �للجنة  هذه  لعمل  و��سحة  طريق  خارطة  لر�سم  و�سعياً 

قر�ر معاليه مهام حمددة يجب �لعمل على تنفيذها وهي: در��سة 

�الأ�سماء �ل��ردة من �لكليات باخلريجني �ملتميزين لديهم، وحتديد 

فئات �خلريجني �ملتميزين على م�ست�ى �جلامعة، وو�سع �ل�سروط 

�ل��ردة  �ل��جب ت��فرها يف جميع �لفئات ومطابقتها مع �الأ�سماء 

ودر��للسللة  خللالللله،  مللن  للتقدمي  �إلللكللرتوين  م�قع  وت�سميم  للجنة، 

و�ملتابعة  جديدة،  �أ�سماء  ب�سم  �لر�غبة  للكليات  �جلديدة  �لطلبات 

�الأ�سماء  �أو  �ملتميزين  �خلريجني  �أو�ساع  على  ي�ستجد  ملا  �لدورية 

�جلديدة، و�قرت�ح �أي مبادر�ت جديدة بهذ� �خل�س��ض.

و�إنني �أعتقد �أن تنفيذ �للجنة لهذه �ملهام ي�سهم - مب�سيئة �هلل - 

يف متهيد �لطريق لتحقيق �جلامعة خط��ت و��سعة ومت�سارعة نح� 

بناء ج�س�ر �لت���سل و�ل�سر�كة �لق�ية مع خريجيها ومن ثم �ملجتمع، 

بني  للجامعة  تناف�سية  ميزة  ي�سيف  ذلك  �أن  �أرى  �آخر  ومن جانب 

�لعديد من خريجي �جلامعة قد  و�أن  �ل�سع�دية خا�سة  �جلامعات 

تب��أ -بف�سل �هلل- �لعديد من �ملنا�سب �لقيادية يف �لدولة، و�سارك 

�لعديد منهم يف تقدمي خدمات مميزة للمجتمع.

مع  و�لتعاون  �لت���سل  ��ستمر�ر  على  �جلامعة  حر�ض  �أن  كما 

من�س�بيها ه� نهج �جلامعات �لر�ئدة و�ملتميزة �لتي تعترب خريجيها 

�مل�ستقبلية  �خلطط  ر�سم  و�سركاء يف  وتقدير  د�ئم  �عتز�ز  م�سدر 

�ل�سر�كة  من  �نطالقاً  �ملجاالت؛  خمتلف  يف  �الإجنلللاز�ت  وحتقيق 

�مل�ستمرة و�لتاأكيد على �أهمية �الإ�سهام يف جه�د �لدولة لبناء جمتمع 

ر��سخ ومتما�سك، و�هلل �مل�فق.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

التقنية بين النقل والتوطين.. التجربة السنغافورية

أ. سامي السلمي 

أهمية اإلحصاء بين العلوم اإلنسانية والطبيعية »1 - 2«



�أق��ود  و�أن���ا  ع��ام��اً  ع�شرين  منذ 

���ش��ي��ارت��ى ب���ن �أح����ي����اء �ل��ق��اه��رة 

م�شر  حمافظات  وبن  و�شو�حيها 

يف م�شار�ت �لطرق �لعامة، و�أدركت 

�أن  لل�شيارة  ق��ي��ادت��ي  ف���رة  ط���و�ل 

�لقيادة لي�شت هدًفا يف حد ذ�تها بل 

و�شيلة لتوفري �لوقت و�جلهد.

�لتي  �ل�����ش��ع��وب��ات  بع�ض  ه��ن��اك 

ت��و�ج��ه �مل����ر�أة �أث��ن��اء �ل��ق��ي��ادة منها 

�جل��ر�أة  لديها  لي�ض  بطبيعتها  �أنها 

كثري  �لطريق، ويف  ملو�جهة خماطر 

�ت��خ��اذ  ت�شتطيع  ال  �الأح���ي���ان  م��ن 

�للحظة  �ملنا�شب يف  �ل�شريع  �لقر�ر 

�لطريق؛  مفاجاآت  �أم��ام  �حلا�شمة 

مما يجعلها تردد كثرًي� �أثناء �لقيادة 

وقد تقع يف �لعديد من �مل�شاكل، هذ� 

تقدير  على  قدرتها  لعدم  باالإ�شافة 

وما  �ملت�شعة،  �الأماكن  يف  �مل�شافات 

يعريها من خجل يف �الأماكن �لعامة 

م�شبًبا لها قدًر� من �الرتباك ينعك�ض 

على قيادتها و�لطريق.

لكل هذه �الأ�شباب 

�أن  ق���ررت ���ش��ي��دت��ي 

جتربتي  �إليِك  �أنقل 

ك����ي ت����درك����ي ق���در 

�مل�����ش��وؤول��ي��ة �مل��ل��ق��اة 

ع��ل��ى ع��ات��ق��ك �أث��ن��اء 

�ق��ر�ب  مع  �لقيادة 

موعد �ل�شماح للمر�أة 

ب���ق���ي���ادة �ل�����ش��ي��ارة 

�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  يف 

�ل�شعودية.

قيادة  �أردت  �إذ� 

�ملر�أة،  �شيدتي  �آمنة، 

فهذه بع�ض ن�شائحي 

على  �ل�شري  و�أهمها  لِك،  �ملتو��شعة 

�جلانب �الأمين من �لطريق باأقل من 

�ل�شرعة �ملقررة بع�شرة كيلو مر�ت 

وال ت�شرعي مهما بلغ �الأمر، �النتباه 

على  دليلك  فهي  �مل���رور  لعالمات 

�لطريق، ترك كل ما ي�شتت تركيزك 

�أو  �ملحمول  كالهاتف  �لقيادة  �أثناء 

���ش��م��اع �ل��ك��ا���ش��ي��ت 

ب���������ش����وت ع��������اٍل، 

حت�����ش��ب��ي الأخ���ط���اء 

�الآخرين وال جتعليها 

الأخطائك، ال  م��رًر� 

تخرجي ب�شيارتك يف 

قيادتك  ف��رة  بد�ية 

على م�شار�ت �لطرق 

من  الب��د  ب��ل  �لعامة 

متتد  �نتقالية  ف��رة 

�شتة  �إىل  ثالثة  م��ن 

�أ�شهر.

ت�شغلي  ال  كذلك 

ذه��ن��ك ب��ن��ظ��ر�ت �أو 

فقط  و�نتبهي  حولك  َمن  تعليقات 

ل��ل��ط��ري��ق، و�ح��ر���ش��ي ع��ل��ى ت��رك 

�ل�شيارة  وبن  بينك  منا�شبة  م�شافة 

�ل��زح��ام،  ب��ل��غ  �أم��ام��ك مهما  �ل��ت��ى 

لك  مريًحا  �ل�شيارة  كر�شي  و�جعلى 

بعجلة  تت�شبثي  وال  �لقيادة،  �أث��ن��اء 

كما  خوفك  تبثينها  وكاأنك  �لقيادة 

من  �م�شكيها  ولكن  �أن��ا  �أفعل  كنت 

�ملنت�شف بهدوء ومرونة.

�خل��روج  �أو  لياًل  �ل�شفر  جتنبي 

ف��اأن��ت ال  �الأم���ر  بلغ  م��ت��اأخ��ًر� مهما 

كان  مهما  �لطريق  خماطر  تاأمني 

ق�شرًي�، وتاأكدي قبل �لبدء يف �لقيادة 

�شيارتك  �أم���ام  �شيء  يوجد  ال  �أن��ه 

�أمام  �شيارتي  �أرك��ن  كنت  ما  فكثرًي� 

حجر و�أتنا�شاه عند �لعودة لقيادتها، 

وفجاأة �أجدين بال�شيارة فوق �حلجر 

وما �أدر�ك ما خ�شائري.

فاعتني  مريحة  �شيارتك  �جعلي 

�مل�شتمرة  ونظافتها  �ل�شيارة  مبعطر 

�جلميلة  �للم�شات  بع�ض  و�إ�شفاء 

ب��د�خ��ل��ه��ا، و�خ���ت���اري ل��ون��ه��ا �أن��ي��ق��اً 

ومز�جك  �شخ�شيتك  مع  يتنا�شب 

�خلا�ض، وح�شني نف�شك و�شيارتك 

د�ئ��ًم��ا ق��ب��ل �ل��ب��دء ب��ال��ق��ي��ادة ب��اآي��ة 

�لكر�شي وبع�ض �الأذك��ار �ل��و�ردة يف 

هذ� �ل�شاأن، و�هلل يحفظك ويرعاك.

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية 

17 15الرأي
ت�شدر عن ق�شم �الإعالم 

بكلية �الآد�ب جامعة �مللك �شعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

عبدالرحمن  ال�شمراين

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الت�شوير

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

يف كل عام در��شي يُعقد يف رحاب جامعة �مللك �شعود ور�ض عمل 

حتفيز  هدفها  بحثية  وم�شابقات  ومعار�ض  وموؤمتر�ت  ومنتديات 

�لبحث �لعلمي يف كل �الجتاهات وعلى كل �مل�شتويات، �شو�ء كانت 

موجهة الأع�شاء هيئة �لتدري�ض �أم للطلبة و�لطالبات.

هذ� كله يدل على �أن �جلامعة مهتمة كل �الهتمام بالبحث �لعلمي 

�ملتقدمة،  �لدول  �لرفعة وجمار�ة  تن�شد  دولة  لكل  �أهميته  وتدرك 

و�إننا �إذ� �أردنا 

نركز  �أن  �ملفر�ض  من  فاإنه  ومفيد�ً؛  ر�شيناً  علمياً  بحثاً  فعاًل 

من  تزيد  �أو  �لوطن  �مل�شاكل يف  �لتي حتل  �لبحثية  �ملو��شيع  على 

�لفاعلية و�الأد�ء و�لرفاه �شو�ء على �ل�شعيد �لتعليمي �أو �القت�شادي 

�أو �ل�شحي �أو �لنقل وغريه كثري.

هذ� يعني متاًما �أننا بحاجة لنزيد �لركيز و�لدعم �ملايل و�ملعنوي 

على مثل هذه �ملو��شيع �ملفيدة لنا كوطن، ويف نف�ض �لوقت من �ملفر�ض 

و�ملو��شيع  �لتخ�ش�شات  �لعلمي يف  �لبحث  �إيقاف  �أو  بتقليل  نقوم  �أن 

�لعلمية غري �ملجدية لوطننا وجمتمعنا.

مثال لذلك، عملية تر�شيد ��شتمر�ر �أو ��شتحد�ث بر�مج وتخ�ش�شات 

يف �لتعليم �جلامعي و�لعايل يف جامعتنا، وعلى �لنقي�ض من ذلك رمبا 

يتم �إيقاف بر�مج وتخ�ش�شات �أخرى ب�شبب ت�شبع �لوطن من خريجي 

هذه �لتخ�ش�شات �أو ب�شبب عدم جدو�ها للوطن و�ملجتمع، لذلك وعلى 

نف�ض �ملنو�ل، من �ملمكن �أن نعمل على دعم بحوث علمية بعينها دون 

�أخرى بناًء على معيار �لفائدة للوطن و�ملجتمع و�أهمية �ملخرجات لنا.

دعونا نكون �شادقن مع ذو�تنا ونطرح �الأ�شئلة �لتالية:

* هل فعاًل قمنا بال�شرف �ملطلوب لدعم �لبحث �لعلمي �لذي يفيد 

�لوطن؟

جامعاتنا  يف  �لعلمية  �لبحوث  �إج��ر�ء  ور�ء  �حلقيقي  �لهدف  ما   *

ومر�كزنا �لبحثية؟

* هل �الأهد�ف ونتائج �لبحث �لعلمي �لتي ن�شل �إليها، ن�شتفيد منها 

وناأخذها ب�شكل جدي؟

لهدف  �أم  منافع  وجلب  م�شاكل  يهدف حلل  �لعلمي  �لبحث  هل   *

�لرقيات و�لريع �ملادي �ل�شخ�شي؟

�الأ�شئلة وما يدور يف  �أن �الإجابات على هذه  �أرى  يف قر�رة نف�شي 

فلكها من ت�شاوؤالت �أخرى لي�شت م�شجعة و�أننا بحاجة لنظرة �شاملة 

ملثل هذ� �ملو�شوع.

ال �شك �أن �لبحث �لعلمي يف غاية �الأهمية، و�لدليل على ذلك �أنك ال 

جتد دولة متقدمة يف �أي جمال �إال وجتد �أن لديها بحثاً علمياً قدمياً 

ومتو��شاًل ور�شيناً، ولي�ض مردد�ً �أو متو��شعاً �أو متقطعاً.

�شاملة  وطنية  ال�شر�تيجية  ما�شة  بحاجة  نكون  رمبا  باخت�شار   

لتوجيه ودعم �لبحث �لعلمي يف وطننا.

كلية علوم احلا�سب واملعلومات

وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

اتجاهات االهتمام بالبحث العلمي

yaalotaibi@ksu.edu.sa

�أ����ش���ب���ح���ت �ل���ث���ق���اف���ة �ل���ي���وم 

على  ك��ام��ل  �شبه  ب�شكل  تعتمد 

لي�ض  بالطبع  وهذ�  �الإلكرونيات، 

�شادت  ع�شر  يف  �لغريب  ب��االأم��ر 

�لتي  �ل��ذك��ي��ة  �الأج��ه��زة  تلك  فيه 

تكاد ال تفارقنا �إال لدقائق معدودة 

على مد�ر �الأربع وع�شرين �شاعة، 

وح��ل��ت ه���ذه �الأ���ش��ك��ال �ل�����ش��ود�ء 

و�ل���رم���ادي���ة و�مل��ل��ون��ة �ل�����ش��غ��رية 

و�لكبرية و�ملتو�شطة مع حافظاتها 

تلك  حمل  �ل�شاترة  �لبال�شتيكية 

�لتي  �لهائل  ذ�ت �حلجم  �لقدمية 

تكاد تنقر�ض مع �لغزو �الإلكروين 

�لعنيف �لذي ن�شهده �ليوم.

ز�لو�  ما  �لذين  �لنا�ض  هم  قلة 

ي�شتمعون �إىل �ملذياع �أو ي�شاهدون 

ب��اأول��ئ��ك  �إذ� م��ا ق��ورن��و�  �ل��ت��ل��ف��از 

ت�شكل  �ل�شماعات  �أ�شبحت  �لذين 

جزًء� من مظهرهم �خلارجي.. بل 

�أ�شحى من �لنادر �أن ترى �شخ�ًشا 

يتجول بدونها، ح�شنا ال باأ�ض، ومل 

متتد  �لثقافة  تلك  د�م��ت  م��ا  ال، 

�حلياة؛  �أم��ور  ت�شهيل  �إىل  لت�شل 

�أبينا-   �أم  �شئنا   - �أ�شبحت  فقد 

للت�شلية  �أدو�ت  كونها  عن  ف�شاًل 

بل  قوًيا  م�شانًد�  م�شدًر�  و�للعب، 

�أ�شا�شًيا لتلقي �لعلوم و�ملعارف.

فيه  يتغيب  �ل���ذي  �ل��ي��وم  ففي 

�الأ�شتاذ عن طالبه بو�شعه �إر�شال 

�ل����در�����ض ل��ه��م وط���ل���ب �ل���و�ج���ب 

من  متكنه  عن  ف�شاًل  به  �ملتعلق 

وبطرق  معهم  �لد�ئمة  �لدرد�شة 

�لكالم  وه���ذ�  خمتلفة،  وو���ش��ائ��ل 

بل  �لتعليم  جمال  فقط  ي�شمل  ال 

فاأ�شبحت  �ملجاالت،  كافة  �جتاح 

وتقرب  �مل�شافات  تختزل  �الأجهزة 

�لبع�ض  بع�شهم  م��ن  �الأ�شخا�ض 

ك��ان،  �أي وق��ت  ك��ان��و� ويف  �أي��ن��م��ا 

من  وظيفة  على  يح�شلون  وق��د 

بعد،  ع��ن  ف��ي��دي��و  مقابلة  خ���الل 

ويتابعون  �الأخ��ب��ار  ي�شمعون  وق��د 

�الأح�����د�ث وي�����ش��اه��دون �الأف���الم 

�لق�شرية و�ملباريات!

�لبحث  من  �أ�شهل  هناك  لي�ض 

�لتوقيت  �شبط  �أو  �ملعلومة  ع��ن 

و�ل�������ش���اع���ة و�ل���ت���اري���خ وحت��وي��ل 

�ل���ت���ق���ومي ب���ن �ل���ع���ام �ل��ه��ج��ري 

�ل�شاعة  ومعرفة  �مليالدي  و�لعام 

تف�شلنا  �ل��ع��امل  يف  م��ك��ان  �أي  يف 

وكذلك  �لكيلومر�ت،  �آالف  عنه 

�لقطار�ت  �حل��ج��وز�ت يف  �إج��ر�ء 

و�لطيار�ت و�لفنادق على �ختالف 

وخدماتها،  و�أ�شعارها  ت�شنيفاتها 

�أن  �أردنا  �إن  و�ل�شرد  �لعد  ويطول 

على  �لتكنولوجيا  ف�شل  نح�شي 

�لب�شرية �ليوم.

ب�شغطة  يتم  �أ�شبح  �شيء  ك��ل 

حتى  �أو  ���ش��ا���ش��ة  بلم�شة  �أو  زر 

بتمرير  �أو  �لعن  �شورة  مبطابقة 

�شيء  كل  ذكية،  نعم  ذكية،  بطاقة 

مل  �لذكاء  ذلك  لكن  ذكياً،  �أ�شبح 

�لذكاء  حمله  حل  بل  طبيعًيا  يعد 

ت�شخي�ض  يعد  ومل  �ال�شطناعي، 

�الأمر��ض يعتمد على حو�ر �لطبيب 

�لطبيب،  �أر�د  كلما  �ملري�ض  م��ع 

ير�فق  يكاد  �لذي  �لتوجيه  وجهاز 

عجالت  ويرمج  �ليوم  �شائق  كل 

�شيار�تنا؛ و�لكامري�ت �لتي تقي�ض 

لنا م�شافة �لبعد عن �ل�شيارة �لتي 

تف�شلنا عنها ب�شعة �أمتار، مل تعد 

قيا�ض  ب�شبب عدم  �ل�شري  حو�دث 

�أ�شبحت  بل  �ل�شحيحة  �مل�شافة 

بالتكنولوجيا  مبا�شرة  مرتبطة 

ذ�تها، فكم من حادث مروري موؤمل 

�أودى بحياة �شبان يف مقتبل �لعمر 

�أو ت�شبب باأ�شر�ر د�ئمة نتج عنها 

�الن�شغال  نتيجة  ع��ج��ز،  ح���االت 

بالهاتف �ملحمول!

ل���و ت�����ش��اءل��ن��ا ع���ن ع��م��ر تلك 

ميكن  كيف  �الإلكرونية،  �لثقافة 

قيا�شها، و�إىل �أي مدى تكون ثابتة 

ينبغي  وه���ل  وم��ف��ي��دة،  وخم��زن��ة 

كافة  وهجر  كلًيا  عليها  �ال�شتناد 

�لطرق �لتقليدية الكت�شاب �لثقافة 

كقر�ءة �لكتب و�لبحث يف �ملعاجم 

�ملتخ�ش�شة،  و�ملو�شوعات  �لورقية 

�لثقافة  ب��ن  �لفا�شل  �حل��د  وم��ا 

�لتقليدية و�لثقافة �الإلكرونية، يف 

�جلامعة  ويف  �ملدر�شة  ويف  �لبيت 

جند  �أن  لنا  وك��ي��ف  �ل��ع��م��ل،  ويف 

�حلد �لو�شط؟!

�لعجالة  ه���ذه  يف  �أ���ش��ه��ب  ل��ن 

�لتي  �ل�شحية  �الأ�شر�ر  بتف�شيل 

�الأجهزة  ��شتخد�م هذه  تنجم عن 

�لرقبة  �أو  �لعن  �أ�شر�ر تطال  من 

يغيب عن  وال  �لفقري،  �لعمود  �أو 

بعد  �الأجهزة  هذه  م�شري  �أذهاننا 

منها  �أحدث  باأخرى  ن�شتبدلها  �أن 

يوم  ببالنا ذ�ت  ط��ر�ًز�، هل خطر 

هذه  �إليه  ت��وؤول  عما  نت�شاءل  �أن 

�الأجهزة، ون�شعى كل عام �إىل عقد 

�ملوؤمتر�ت �لبيئية للبحث عن حلول 

للتلوث و�لطاقة!

���ش��رورة  ب��ات  ��شتخد�مها  �إن 

ع�شانا  لكن  منها،  مفر  ال  حتمية 

نتو�شل �إىل حل و�شطي �أو ن�شف 

و�شطي للحد من ��شتخد�مها ر�أفة 

�ل�شوؤ�ل  ويبقى  �لقادمة،  باالأجيال 

�لذي يطرح نف�شه: كيف؟

هي  �ل�شوؤ�ل  ه��ذ�  عن  �الإج��اب��ة 

وكلكم  ر�ٍع  »كلكم  م��ن��ا،  ك��ل  عند 

م�شوؤول عن رعيته«. 

د. رال �سالحية

كلية اللغات والرتجمة

ق�سم اللغة الفرن�سية

نحو قيادة »نسائية« آمنة

الثقافة اإللكترونية.. إلى أين؟

د. حنان الحسينى 
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متنح درجات علمية يف عدة تخ�ص�صات متنوعة

كلية علوم الرياضة والنشاط البدني الوحيدة في مجالها 
على مستوى الخليج العربي

تقرير: فهد احلمود

ت��ع��ت��ر ك��ل��ي��ة ع���ل���وم ال��ري��ا���ض��ة 

الإجنازات  اإحدى  البدين  والن�ضاط 

احل��دي��ث��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ض��ع��ود 

تنفيًذا  ال�����ض��اد���س،  عقدها  خ��ال 

يف  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�س  ل��ق��رار 

ال��ت��ي  ع�����ض��رة  اخل��ام�����ض��ة  جل�ضته 

1429/07/15ه�،  بتاريخ  انعقدت 

اأن  اإل  حداثتها  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

فهي  وتاريخية،  علمية  عراقة  لها 

ع��ب��ارة ع��ن ام��ت��داد مل��ا قدمته كلية 

منذ  وال��ري��ا���ض��ة،  البدنية  ال��رب��ي��ة 

معلمي  لإع����داد  م��ع��ه��داً  ك��ان��ت  اأن 

ال��رب��ي��ة ال��ب��دن��ي��ة وال��ري��ا���ض��ة ع��ام 

ق�ضم  قدمه  وما  1385/1384ه�، 
الربية البدنية وعلوم احلركة، منذ 

امللك  بجامعة  الربية  بكلية  اإن�ضائه 

دعم  من  1398/1397ه�،  �ضعود 

�ضاهم دون �ضك يف النه�ضة الوطنية 

الريا�ضية. 

حتكيم دويل

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ع���ل���وم ال��ري��ا���ض��ة 

اأحمد  ال��دك��ت��ور  ال��ب��دين  والن�ضاط 

ب���ن حم��م��د ال��ف��ا���ض��ل، اأف������اد اأن 

البكالوريو�س  ملرحلة  الكلية  برامج 

علمية  اأ���ض�����س  على  ت�ضميمها  مت 

املتوفرة  العلمية  املعايري  مع  تتوافق 

حتكيم  مت  حيث  املحكية،  بالكليات 

حتقيق  يف  لت�ضاهم  دولياً  براجمها 

والتميز  ب��ال��ري��ادة  اجل��ام��ع��ة  روؤي���ة 

اإقليمياً ودولياً، فكلية علوم الريا�ضة 

يف  الوحيدة  هي  البدين  والن�ضاط 

املجال على م�ضتوى اخلليج العربي 

ومتنح العديد من الدرجات العلمية 

فبجانب  خمتلفة،  تخ�ض�ضات  يف 

البدنية  الربية  ملعلمي  اإع��داده��ا 

فهي  العام  التعليم  مراحل  جلميع 

ت��ع��د اأخ�����ض��ائ��ي��ن م��ت��م��ي��زي��ن على 

جمالت  يف  البكالوريو�س  م�ضتوى 

اللياقة البدنية، التدريب الريا�ضي، 

والإدارة الريا�ضية والرويحية. كما 

للدرا�ضات  برامج  توفر  الكلية  اأن 

اأق�����ض��ام��ه��ا على  ال��ع��ل��ي��ا يف ج��م��ي��ع 

�ضاء  اإن  وقريباً  املاج�ضتري،  م�ضتوى 

اهلل، مرحلة الدكتوراه.

ت�أهيل الكوادر

برنامج  اأن  ال��ف��ا���ض��ل  د.  واأك����د 

الريا�ضة  ع��ل��وم  يف  البكالوريو�س 

لتحقيق  ي�ضعى  ال��ب��دين  والن�ضاط 

جم��م��وع��ة م���ن الأه������داف ال��ع��ام��ة 

تتعلق  ال��ت��ي  والأه�����داف اخل��ا���ض��ة 

الأرب��ع��ة،  التخ�ض�ضية  ب��امل�����ض��ارات 

تاأهيل  ال��ع��ام��ة  الأه����داف  وت�ضمل 

كوادر متخ�ض�ضة قادرة على العمل 

يف  خريجن  واإع����داد  وامل��ن��اف�����ض��ة، 

حاجة  تلبي  ج��دي��دة  تخ�ض�ضات 

�ضوق العمل، وتنمية قدرات الطاب 

ومهاراتهم يف جمال البحث العلمي 

اإ�ضافة لتحقيق الرابط  التطبيقي، 

من  املختلفة  ال��ري��ا���ض��ة  ع��ل��وم  ب��ن 

جهة والعلوم ذات العاقة من جهة 

للدار�ضن  الفر�س  وتوفري  اأخ��رى، 

لتطوير اجلوانب الأكادميية واملهنية 

امل���رت���ب���ط���ة ب�����ض��وق 

العمل.

8 خمتربات
اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ال���ك���ل���ي���ة حت���ت���وي 

ع��ل��ى ال���ع���دي���د من 

البحثية  املخترات 

فبدعم  والتعليمية، 

اجلامعة  اإدارة  م��ن 

مت جتهيز املخترات 

بالإمكانات التالية:

اجلهاز  خمتر   -

التنف�ضي  ال�����دوري 

خا�ضة  اأج��ه��زة  ويحتوي  »ب��ح��ث��ي«: 

اخلا�ضة  البدين  اجلهد  باختبارات 

ويحتوي  الوعائي،  القلبي  باجلهاز 

للريا�ضين  م��ت��ح��رك  ���ض��ري  ع��ل��ى 

ال�ضتهاك  قيا�س  واأجهزة  النخبة، 

وتخطيط  ل��اأك�����ض��ج��ن  الأق�����ض��ى 

قيا�س  واأج���ه���زة   »ECG« ال��ق��ل��ب 

اإىل  اإ�ضافة  التنف�ضية،  الوظائف 

غرفة للتحكم البيئي.

ال��ع�����ض��ل��ي  - خم���ت���ر اجل����ه����از 

الع�ضبي »بحثي«: جمموعة متنوعة 

الع�ضلي  اجلهد  قيا�س  اأجهزة  من 

باختبارات  ت�ضمح  التى  الع�ضبي 

عن  ب��اأن��واع��ه��ا،  الع�ضلية  ال��ق��وة 

الع�ضلية  القوة  قيا�س  اأجهزة  طريق 

كما  املتحرك،  الع�ضلي  بالنقبا�س 

يحتوي املختر على اأجهزة تخطيط 

الع�ضات »EMG« واأجهزة التنبيه 

الكهربائي للع�ضات.

خم������ت������ر   -

احليوية  امليكانيكا 

»ب���ح���ث���ي«: اأج���ه���زة 

ال��ق��ي��ا���س احل��رك��ي 

واأج������ه������زة ق��ي��ا���س 

ال��زواي��ا الإل��ك��روين 

ون�������ظ�������ام ر�����ض����د 

وال��ت��ق��اط احل��رك��ة، 

وهو مزود بكامريات 

بنظام  تعمل  حديثة 

الأ�������ض������ع������ة حت���ت 

احلمراء.

- خمتر ال�ضلوك 

اأ�ضا�ضية  اأجهزة  »بحثي«:  احلركي 

والتحكم  التعلم  معايري  لخ��ت��ب��ار 

وقيا�س  التوافق  ودرا���ض��ة  احلركي 

زمن رد الفعل والتوقع، اإ�ضافة اإىل 

توزيع  وقيا�س  التوازن،  تقييم  نظام 

نظام  خ��ال  من  الب�ضري  النتباه 

جهاز تتبع حركة العن.

اجل�ضمي  ال��رك��ي��ب  خم��ت��ر   -

»ب���ح���ث���ي«: اأج����ه����زة ال��ق��ي��ا���ض��ات 

الإن����روب����وم����ري����ة ل��ل��ج�����ض��م م��ن 

امل��ح��ي��ط��ات وال���ع���رو����س، واأج��ه��زة 

قيا�س ن�ضبة ال�ضحوم والع�ضات يف 

املقاومة  قيا�س  طريق  عن  اجل�ضم، 

على  يحتوي  واأي�ضا  حيوية،  الكهرو 

جهاز »دك�ضا« لقيا�س كثافة العظام، 

لكثافة  كامل  بتقييم  ي�ضمح  وال��ذى 

اأج�����زاء ع��ظ��ام اجل�����ض��م وح�����ض��اب 

التكوين اجل�ضمي.

- خم��ت��ر ال��ك��ي��م��ي��اء احل��ي��وي��ة 

»ب���ح���ث���ي«: اأج����ه����زة ال��ق��ي��ا���ض��ات 

ال��ك��ي��م��وح��ي��وي��ة ل��ق��ي��ا���س م��ت��غ��ريات 

وا�ضتجابتها  اجل�ضم  و�ضوائل  ال��دم 

بع�س  وق��ي��ا���س  ال��ب��دين،  للمجهود 

الهرمونات والفيتامينات يف الدم.

»تعليمي«:  الت�ضريح  خمتر   -

بالإ�ضافة  ت�ضريحية  بنماذج  جمهز 

م��ب��ت��ك��رة  ب���رجم���ي���ات  ت���وف���ري  اإىل 

وتفاعلية مت ت�ضميمها لطاب علوم 

الريا�ضة والن�ضاط البدين.

اجلهد  ف�ضيولوجيا  خم��ت��ر   -

اأ�ضا�ضية  اأجهزة  »تعليمي«:  البدين 

ل���ل���ق���ي���ا����ض���ات ال��ف�����ض��ي��ول��وج��ي��ة، 

قيا�س  واأجهزة  الثابتة  كالدراجات 

الثابت،  بالنقبا�س  الع�ضلية  القوة 

مما ميكن الطالب من تطبيق بع�س 

ومعرفة  الأ�ضا�ضية  القيا�ضات  طرق 

وتقييم  ال��ب��دين  امل��ج��ه��ود  ت��اأث��ريات 

ا�ضتجابة اجل�ضم له.

تعزيز اجل�نب البحثي

فقد  الفا�ضل،  الدكتور  وح�ضب 

قام اأع�ضاء هيئة التدري�س وطاب 

ال���درا����ض���ات ال��ع��ل��ي��ا ب��ا���ض��ت��خ��دام 

امل��خ��ت��رات لإج�����راء ال��ع��دي��د من 

ال��ع��ل��م��ي��ة يف جم���الت  الأب���ح���اث 

الريا�ضة،  علوم  فروع  من  خمتلفة 

وم���ن���ه���ا ع���ل���ى ���ض��ب��ي��ل امل����ث����ال ل 

القلبية  اللياقة  يف  ابحاث  احل�ضر 

الأق�ضى  وال�ضتهاك  التنف�ضية 

وتاثري  الع�ضلية  والقوة  لاأك�ضجن 

وتاثري  عليها  الكهربائي  التحفيز 

تاأثري  يف  واأبحاث  ال�ضوائل  نق�س 

ال���غ���ذاء على  ون��وع��ي��ة  ال�����ض��ه��ي��ة 

امل��ج��ه��ود ال��ب��دين وت��اث��ري ن��ظ��ارات 

املجهود  على  الفرا�ضي  ال��واق��ع 

الخ. البدين... 

مركز البحوث

وح����ول اجل���ان���ب ال��ب��ح��ث��ي اأف���اد 

ل��وج��ود مركز  ال��ف��ا���ض��ل  ال��دك��ت��ور 

العديد  بدعم  قام  بالكلية  للبحوث 

العلمية يف جم��الت  الأب��ح��اث  م��ن 

علوم الريا�ضة، حيث بلغ عدد الكتب 

وع��دد  كتب،   4 امل��دع��وم��ة  العلمية 

الأبحاث العلمية املدعومة 11 بحًثا، 

من  بدعم  املن�ضورة  الأبحاث  وعدد 

 11  + اأجنبية   9« بحثاً   20 املركز 

اأبحاث   9 دعم  اإىل  اإ�ضافة  عربية« 

علمية لطاب الدرا�ضات العليا. كما 

الفعاليات  من  العديد  املركز  اأق��ام 

ذات العاقة بالبحث العلمي.

ت�شنيف وظيفي و�شه�دة اآيزو

احل�ضول  من  الكلية  متكنت  لقد 

خلريجي  الوظيفي  الت�ضنيف  على 

الأق�ضام الأكادميية من وزارة اخلدمة 

املدنية، وكذلك احل�ضول على الأيزو 

9001 : 2008، وهناك العديد من 
الإجنازات الريا�ضية والثقافية التي 

حققتها الكلية، ممثلة بوحدة �ضوؤون 

اجلامعة،  م�ضتوى  على  ال��ط��اب، 

من  العديد  الطاب  �ضوؤون  ولوحدة 

الأن�ضطة املتميزة يف خدمة اجلامعة 

واملجتمع، فكل ال�ضكر للقائمن على 

يف  امل�ضاهمن  ول��ل��ط��اب  ال��وح��دة 

اأن�ضطتها تنظيماً وم�ضاركة.

توفر الكلية برامج للدراسات العليا في جميع أقسامها على مستوى الماجستير وقريبًا الدكتوراه

تمكنت الكلية من الحصول على تصنيف وظيفي لخريجيها وكذلك على اآليزو »9001 : 2008«

بلغ عدد األبحاث المنشورة بدعم من مركز البحوث بالكلية 20 بحثًا »9 أجنبية ، 11 عربية«

د. اأحمد الف��شل

قي��س ن�شبة ال�شحوم

خمترب امليك�نيك� احليوية وال�شلوك احلركي غرفة التحكم البيئي- خمترب اجله�ز الدوري التنف�شي قي��س املرونة

قي��س القوة الع�شلية
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إطالق »تطبيق صحة« فى السعودية 

منظمة الصحة توصي بمنح النساء وقتًا أطول للمخاض

ال�سعودية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

لال�ست�سارات  �سحة«  »تطبيق  بدء 

الطبية املرئية عرب الهواتف الذكية 

واملدينة  املكرمة  مكة  منطقتي  يف 

التي مت  املناطق  املنورة، ف�ساًل عن 

اإطالق التطبيق فيها �سابقاً، م�سرية 

يف  اإطالقها  �سيتم  اخلدمة  اأن  اإىل 

جميع مناطق اململكة قريًبا.

عرب  ال�����س��ح��ة  وزارة  وق���ال���ت 

»ت��وي��ر«:  على  الر�سمي  ح�سابها 

وي�سمعك  ي�سوفك  معك..  »طبيبك 

وي�سّخ�سك«.

ال�سعودي،  ال�سحة  وزي��ر  واأ�سار 

الدكتور توفيق الربيعة عرب ح�سابه 

»الآن  »توير«:  موقع  على  الر�سمي 

واملدينة  امل��ك��رم��ة  مكة  منطقة  يف 

من  طبيب  مقابلة  ت�ستطيع  املنورة 

جوالك واأنت يف منزلك، وقريباً يف 

جميع مناطق اململكة«.

لال�ست�سارات  �سحة  تطبيق  وبداأ 

يف  اأوىل  كمرحلة  به  العمل  املرئية 

وتبوك  وع�سري  ال�سمالية  احل��دود 

فكرة  وتتلخ�ص  وجن���ران،  وج���ازان 

للمتواجدين  تنزيله  بعد  التطبيق 

خدمة  توفري  يف  املفعلة  باملناطق 

بحيث  وال�سمعي،  املرئي  التوا�سل 

مي��ك��ن ال����دخ����ول ع��ل��ى ال��ت��ط��ب��ي��ق 

والتوا�سل مبا�سرة مع املخت�ص، ويتم 

وباإمكانه  عليه  املت�سل  حالة  عر�ص 

م�ساهدتها عرب هذا التطبيق، ومن 

ا�ستف�سارات  على  ب��ال��رد  يقوم  ث��م 

الطبية  ال�ست�سارة  وتقدمي  املت�سل، 

الطبي  والإج��راء  احلالة  بخ�سو�ص 

الواجب اتخاذه.

العاملية،  ال�سحة  منظمة  دع��ت 

للمخا�ص  اأط��ول  وقتاً  الن�ساء  منح 

واحلد من التدخل اجلراحي ف�ساًل 

عن اإ�سراكهن بدرجة اأكرب يف عملية 

اتخاذ القرار.

ج��دي��دة،  تو�سية   26 ب��ن  وم���ن 

التقليدي  املقيا�ص  املنظمة  رف�ست 

الذي تعتمده امل�ست�سفيات يف اأنحاء 

ال��ع��امل وه���و ات�����س��اع ع��ن��ق ال��رح��م 

ال�ساعة،  �سنتيمر يف  واحد  مبعدل 

ويوؤدي  واقعي«  ذلك »غري  اإن  قائلة 

للجراحات  اللجوء  اإىل  الغالب  يف 

القي�سرية ب�سكل مفرط.

اأولدابو  اأولوفيمي  الدكتور  وقال 

الإجنابية  ال�سحة  بوحدة  اخلبري 

يحدث  »ما  املنظمة:  يف  والأب��ح��اث 

خالل العقدين الأخريين هو اأننا نرى 

الكثري والكثري من عمليات التدخل 

واأ����س���اف:  داٍع«.  دون  اجل���راح���ي 

القي�سرية  اجل��راح��ات  مثل  »اأم���ور 

اأوك�سيتو�سن  ع��ق��ار  ب��ا���س��ت��خ��دام 

�سائعة  اأ�سبحت  الطلق  لت�سريع 

اليوم«.  املناطق  من  كثري  يف  ب�سدة 

�سكل  اإىل  ال��دويل  امل�سوؤول  واأ���س��ار 

حتقن  طبيعي  هرمون  من  تركيبي 

ب���ه احل���ام���ل ع���رب ال���وري���د ل��زي��ادة 

ت�سريع  بهدف  والطلق  التقل�سات 

الولدة وتفادي اأي م�ساعفات.

خبري  در���ص  اخلم�سينيات،  ويف 

الولدة الأمريكي اإميانويل فريدمان 

مقيا�ًسا  وو���س��ع  امل��خ��ا���ص  عملية 

ات�ساع  ينبغي  اإن���ه  ي��ق��ول  اإر���س��ادًي��ا 

واحد  �سنتيمر  الرحم مبعدل  عنق 

من  الأوىل  املرحلة  يف  ال�ساعة  يف 

اإن  ق��ال  »اأولداب������و«  ال����ولدة، لكن 

عاًما  ع�سر  اخلم�سة  خالل  اأبحاًثا 

امل��ا���س��ي��ة وم��ن��ه��ا درا����س���ة اأع��دت��ه��ا 

اآلف   10 و�سملت  ال�سحة  منظمة 

اأظهرت  واأوغندا  نيجرييا  �سيدة يف 

اأن هذا املعدل ميكن اأن يكون اأبطاأ 

اأو  الأم  حياة  على  خطر  اأي  دون 

لي�ص  »هذا  قائاًل:  واأ�ساف  الوليد، 

كل  ينا�سب  ل  اإن��ه  ج��ي��ًدا،  مقيا�ًسا 

الن�ساء، نعتقد اأن كل �سيدة خمتلفة 

عن الأخرى«.

وقالت املنظمة اإن احلد الأق�سى 

الرحم  عنق  ات�����س��اع  ه��و  الأف�����س��ل 

خالل  �سنتيمرات  خم�سة  مبقدار 

اأول  يف  للحامل  ���س��اع��ة   12 اأول 

ل���ل���ولدات  و10�ساعات  م���ول���ود 

مراقبة  �سرورة  اإىل  منبهة  التالية، 

ال��ع��الم��ات احل��ي��وي��ة امل��ه��م��ة ل��الأم 

طوال  جيًدا  املولود  قلب  وخفقان 

هذه الفرة.

اخلبري  اأوغلو  متن جومليز  وقال 

مبنظمة ال�سحة اإن مناطق متو�سطة 

ال��دخ��ل م��ن ال��ع��امل م��ث��ل اأم��ري��ك��ا 

واإي���ران  وال�سن  وتركيا  الالتينية 

ت�سجل معدلت مرتفعة يف عمليات 

بع�ص  وكذلك  القي�سرية  اجلراحة 

ال�����س��ح��راء؛  اأف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب  دول 

»يف  ي��ج��ري  ذل���ك  اأن  اإىل  م�����س��رًيا 

الغالب دون اأ�سباب وجيهة«.

التاريخ المرضي يحدد خطر اإلصابة بسرطان الثدي

اأن  اإىل  اأمريكية  درا�سة  اأ�سارت 

ب�سرطان  امل���راأة  اإ�سابة  احتمالت 

اأو  اأمها  تكون  عندما  يزيد  الثدي 

اإحدى اأخواتها م�سابة بهذا املر�ص، 

واأن اخلطر املرتبط بالتاريخ املر�سي 

لالأ�سرة ل يراجع مع تقدم العمر.

وي��ت��م م��ن��ذ ف���رة ط��وي��ل��ة ال��رب��ط 

التاريخ املر�سي لالأ�سرة وزيادة  بن 

خطر الإ�سابة ب�سرطان الثدي لدى 

يتعن  والالئي  �سًنا  الأ�سغر  الن�ساء 

عليهن ب�سكل عام بدء فح�ص الثدي 

�سن  اإىل  ي�سلن  عندما  ب��الأ���س��ع��ة 

الذي  ال�سن  عن  �سنوات  ع�سر  يقل 

اأختها  اأو  اأمها  اإ�سابة  ت�سخي�ص  مت 

اأن  املعتقد  من  كان  ولكن  باملر�ص. 

كعامل  ي��راج��ع  ال��ع��ائ��ل��ي  ال��ت��اري��خ 

امل�سنات  عند  ب��امل��ر���ص  ل��الإ���س��اب��ة 

وغالباً ما تكف الن�ساء عن الفح�ص 

ي�سلن  عندما  بالأ�سعة  الروتيني 

ل�سن ال�سبعن.

وق��ال��ت ك��ب��رية م��ع��دي ال��درا���س��ة 

مركز  م��ن  وه��ي  بريثوايت  ديجانا 

لومباردي لل�سرطان يف املركز الطبي 

وا�سنطن  يف  ت��اون  ج��ورج  بجامعة 

الإ���س��اب��ة  »خ��ط��ر  اإن  ال��ع��ا���س��م��ة 

الثدي يزيد مرتن تقريًبا  ب�سرطان 

يف الن�ساء من كبار ال�سن الالئي لهن 

باملر�ص  الإ�سابة  من  عائلي  تاريخ 

باملقارنة مع الن�ساء الالئي لي�ص لهن 

تاريخ عائلي«.

وقالت بريثوايت لوكالة »رويرز«: 

»مع انتقالنا من التو�سيات بالفح�ص 

ب��الأ���س��ع��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ال�����س��ن اإىل 

بناء  بالأ�سعة  بالفح�ص  التو�سيات 

اإىل  نتائجنا  ت�سري  اخل��ط��ر؛  على 

تاريخ  ولهن  �سًنا  الأك��رب  الن�ساء  اأن 

مر�سي يف الأ�سرة رمبا ي�ستفدن من 

حتى  بالأ�سعة  بالفح�ص  ال�ستمرار 

بعد �سن الرابعة وال�سبعن«.

الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��واع��د  اأن  ورغ���م 

احلالية تن�سح الن�ساء بفح�ص الثدي 

من  ابتداًء  �سنتن  كل  مرة  بالأ�سعة 

الرابعة  �سن  وحتى  اخلم�سن  �سن 

معروفة  جلنة  جتد  مل  وال�سبعن؛ 

با�سم »قوة عمل اخلدمات الوقائية 

لتاأكيد  بعد  كافية  اأدل��ة  الأمريكية« 

ما اإذا كان يجب على املراأة موا�سلة 

الفح�ص بالأ�سعة بعد هذا ال�سن.

الحمضيات تحد من اإلصابة باألمراض 
المرتبطة بالسمنة 

راأ�سها  وعلى  احلم�سية  الفواكه  اأن  حديثة  برازيلية  درا�سة  اأف��ادت 

الربتقال حتّد من الإ�سابة بالأمرا�ص املزمنة املرتبطة بال�سمنة، واأبرزها 

اأمرا�ص القلب وال�سكري والكبد، واأو�سح الباحثون اأن الفواكه احلم�سية 

حتتوي على الكثري من الفيتامينات واملواد امل�سادة لالأك�سدة التي ت�ساعد 

يف احلفاظ على ال�سحة.

بالأمرا�ص  الإ�سابة  من  احل��د  يف  احلم�سية  الفواكه  دور  ولختبار 

فئران  من   50 على  الباحثون جتربتهم  اأجرى  بال�سمنة  املرتبطة  املزمنة 

الفالفانون  مبركبات  الفئران  من  جمموعة  الباحثون  وعالج  التجارب، 

ملدة  احلم�سية  الفواكه  والليمون  الربتقال  يف  املوجودة   »Flavanone«

�سهر وغّذوها على نظام غني عايل الدهون.

ولكن  ال��وزن،  اإنقا�ص  على  ي�ساعد  مل  الربتقال  اأن  النتائج  واأظهرت 

الفيتامينات وم�سادات الأك�سدة املوجودة به قللت من الآثار الناجمة عن 

ال�سمنة واأهمها تلف الكبد. كما خف�ست ن�سبة الدهون وال�سكر يف الدم 

باملقارنة مع جمموعة اأخرى مل تتناول الفواكه احلم�سية.

وقال فريق البحث اإن تناول احلم�سيات مفيد اأي�ًسا لالأ�سخا�ص الذين 

ل يعانون من ال�سمنة املفرطة ولكنهم يتناولون الوجبات الغذائية الغنية 

الدموية  والأوعية  القلب  باأمرا�ص  الإ�سابة  يعر�سهم خلطر  ما  بالدهون 

وال�سكر والبدانة يف منطقة البطن.

التي  املعرفة  ميتلك  اأن  لبد  املهني  اإع��داده  اأثناء  النف�سي  املر�سد 

يكت�سبها من خالل املواد النظرية التي يتلقاها اأثناء درا�سته الأكادميية، 

واجلانب العملي التطبيقي املتمثل يف املهارات الأ�سا�سية والتي ت�ساعده 

يف التعامل مع امل�سر�سد اأو العميل ب�سكل جيد.

بع�ص هذه املهارات يتعلق بالتوا�سل مع امل�سر�سد والآخر له عالقة 

وبع�سها  وال�سرخاء،  الذات  توكيد  كمهارة  ال�سلوكي  املعريف  بالإطار 

متفرقة وتتعلق باجلانب املهني الوظيفي كدرا�سة احلالة وكتابة التقرير 

النف�سي.

فمهارة توكيد الذات اإحدى الطرق العالجية التي تهدف اإىل زيادة 

م�ساعره  يعرب من خالله عن  ما  ب�سلوك  القيام  امل�سر�سد على  قدرة 

ي�سعر  بحيث  والم��ت��داح«  »كاحلب  الإيجابية  اأو  »الغ�سب«  ال�سلبية 

بالر�سا. 

ون�ستطيع اأن نطلق عليه القدرة على معرفة حقوقي وممار�ستها بدون 

العتداء على حقوق الآخرين .

يظهر ال�سلوك غري التوكيدي من خالل:

لهم حتى يف حال عدم  الآخرين وال�ستجابة  الإكثار من موافقة   -

الرغبة.

- �سعف القدرة على الرف�ص.

- تقدمي رغبات وم�ساعر الآخرين على م�ساعره ورغباته .

- كرثة العتذار يف اأمور ل ت�ستوجب ذلك .

متى يجب ا�ستخدام توكيد الذات »الفئات املحتاجة للتوكيد«.

1- الأفراد الذين ل ي�ستطيعون التعبري عن غ�سبهم.
2- الأفراد الذين يجدون �سعوبة يف التعبري عن م�ساعرهم واأفكارهم 

.

3- الأفراد الذين ل ي�ستطيعون قول ل .
4- الأفراد الذين ي�سعب عليهم طلب خدمة من الآخرين .

ا�سراتيجيات  مو�سوع  �سنتناول  اهلل  باإذن  القادم  الأ�سبوع  عدد  يف 

التدريب التوكيدي التي ميكن اأن يطبقها املر�سدون واملعاجلون مل�ساعدة  

بع�ص الأ�سخا�ص الذين يجدون �سعوبة يف توكيد ذواتهم. 

ق�سم علم النف�ص 

� اإ�سراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�سحة النف�سية باجلامعة

توكيد الذات »1«

اإعداد د. منرية ال�سم�سان 

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

طبيبك معك ي�صوفك وي�صمعك وي�صّخ�صك
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»اأي���وا«  بجامعة  الباحثني  م��ن  فريق  اخترب 

معدالت  لقيا�س  جديداً  بحثياً  نهجاً  االأمريكية 

بعينهم  الأ�شخا�س  بالن�شبة  االإنفلونزا  انت�شار 

ت�شجيل  وذلك عن طريق  معينة،  اأو يف منطقة 

بيانات جهاز مقيا�س حرارة اإلكرتوين »ترمومرت 

حممول،  بهاتف  مت�شل   »Thermometer
اأن  ميكنها  التقنية  ه��ذه  اإن  الباحثون  وق���ال 

بتف�شي  التنبوؤ  على  القدرة  حت�شني  يف  ت�شاعد 

بع�س االأوبئة بغر�س مكافحتها والت�شدي لها.

 »Science Daily ونقل موقع »�شاين�س ديلي

والتكنولوجيا،  العلمية  االأبحاث  يف  املتخ�ش�س 

علوم  يف  املتخ�ش�س  ميلر،  اأرون  الباحث  عن 

وجدنا  »لقد  قوله:  »اأي��وا«،  بجامعة  الكومبيوتر 

مقيا�س  من  عليها  نح�شل  التي  البيانات  اأن 

احلرارة الذكي ترتبط ب�شورة كبرية باملعلومات 

التي نتو�شل اإليها من االأنظمة التقليدية ملتابعة 

ال�شحة العامة، ومن املمكن ا�شتخدامها لتح�شني 

جهود التنبوؤ باأن�شطة اأمرا�س مثل االإنفلونزا، بل 

وتقدمي حتذيرات ب�شاأن تغري اأن�شطة املر�س قبل 

حدوث هذا التغيري باأ�شبوع على �شبيل املثال«.

بتجميع  البحث  فريق  قام  الدرا�شة،  اإط��ار  ويف 

األ���ف ج��ه��از مقيا�س  8 م��اي��ني ق���راءة م��ن 450 
زمنية  فرتة  امتداد  على  م�شتقل  اإلكرتوين  حرارة 

وقام   ،2017 دي�شمرب  حتى   2015 اأغ�شط�س  من 

الرتمومرت الذكي بت�شفري هوية الهواتف املحمولة، 

التجربة،  يف  امل�شاركني  خ�شو�شية  على  حفاظاً 

بعمر  اخلا�شة  البيانات  حجب  اإمكانية  اأت��اح  كما 

50 والية  البيانات من  ونوع امل�شارك، ومت جتميع 

اأن�شطة  حتديد  يتم  بحيث  وت�شنيفها  اأمريكية، 

عمرية  وفئة  منطقة  كل  ح�شب  االإنفلونزا  انت�شار 

خمتلفة.

يف  امل�شارك  بولغرين،  فيليب  الباحث  وق��ال 

الدرا�شة: »اإن النتائج التي تو�شلنا اإليها تك�شف 

تكون  اأن  ميكن  الذكية  ال��رتم��وم��رتات  اأن  عن 

التنبوؤ  اأج��ل  من  للمعلومات،  ج��دي��داً  م�شدراً 

من  اأف�شل  ب�شكل  االإنفلونزا  انت�شار  مبعدالت 

اأن  اإىل  م�شرياً  بها«،  املعمول  القيا�شية  املناهج 

باحلمى  االإ�شابة  ف��رتات  معرفة  على  »القدرة 

ومعدالت تكرارها ميكن اأن ت�شاعد يف اكت�شاب 

م��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ب�����ش��اأن م��وا���ش��م تف�شي 

االإنفلونزا مع بدء ظهورها، وكذلك غريها من 

االأوبئة املعدية«.

بوا�سطة حتليل عني »فر�س النبي« ونظرته ثالثية الأبعاد جامعة كامبريدج تختبر »الجرافين« 
في ظروف الجاذبية الصغرى

سواحل العالم تغرق بسرعة أكبر 
من المتوقع

اجللد  من  جديًدا  نوًعا  ك��ول��ورادو  بجامعة  باحثون  ر  ط��وَّ

ويحاكي االإلكرتوين  ذات��ه،  الوقت  يف  واملتني  اللنينّ 

»اإي- االإل���ك���رتوين  ه��ذا اجل��ل��د 

����ش���ك���ن« اإح�������ش���ا����س اجل��ل��د 

احل��ق��ي��ق��ي وي��ل��ت��ئ��م ت��ل��ق��ائ��يًّ��ا 

��ا  رمبَّ ب��ل  احلقيقي،  كاجللد 

اأف�شل.

ي�������ش���ع���ر  ال 

بقيمة  االإن�����ش��ان 

اجللد، لكنَّه ع�شو 

عمًا  ي���وؤدنّي  حيوي 

مهًما، فاجللد الب�شري 

ي�شتقبل  ا�س  ح�شَّ ك��ي��ان 

باالإ�شافة  خمتلفة،  تنبيهات 

ل  اإىل اأنه متني اإىل درجة حتمُّ

ويلتئم  وال��ر���ش��و���س،  اجل����روح 

لذا  ن�شبيًّا،  ق�شرية  ف��رتة  خ��ال 

ع��ل��ى ال��ع��ل��م��اء ع��ن��د ت��ط��وي��ر جلد 

ا���ش��ط��ن��اع��ي »ج��ل��د اإل���ك���رتوين« اأن 

اخل�شائ�س جمتمعًة،  اإىل هذه  ي�شعوا 

جامعة  يف  باحثون  ل��ه  خطط  م��ا  وه��ذا 

كولورادو يف بولدر عندما بدوؤوا يف تطوير 

نوع جديد من اجللد االإلكرتوين.

�شاين�س  جم��لَّ��ة  يف  ��رت  نُ�����شِ درا����ش���ة  ويف 

االإ�شدار  هذا  على  الباحثون  اأطلق  اأدفان�ش�س، 

من اجللد االإلكرتوين ا�شم »اإي-�شكن،« وو�شفوه 

على  ويتفوَّق  ذات���ه،  ال��وق��ت  ومتني يف  ل��نينِّ  ب��اأنَّ��ه 

االإ�شدارات ال�شابقة من اجللد االإلكرتوين غري املتينًة.

»ال  �شاين�س:  اليف  ملوقع  امل�شارك  املوؤلنّف  زاجن  واي  وقال 

وقال  احلقيقي«.  اجللد  من  متانًة  اأك��ر  اإي-�شِكن  اأنَّ  ريب 

من  امل�شاعد  امليكانيكية  الهند�شة  اأ�شتاذ  زاي��و  جيانلياجن 

جامعة كولورادو: »وما ميينِّزه اأي�ًشا اأنَّ الروابط الكيميائية يف 

االلتئام  القدرة على  ت�شنيعه متنحه  امل�شتخدم يف  البوليمني 

التلقائي واإمكانيَّة اإعادة تدويره يف درجة حرارة الغرفة، وهذه 

خ�شائ�س جيدة اقت�شاديًّا وبيئيًّا«.

احلقيقي،  اجللد  خ�شائ�س  ز  يعزنّ اأن  اإي-�شكن  وي�شتطيع 

اإلكرتونية  باأجهزة  االتنّ�شال  له  تتيح  ا�شات  بح�شَّ يتمتَّع  اإذ 

خمتلفة، ولي�س من ال�شعب تخيُّل تطبيقات م�شتقبلية ت�شيف 

اإي-�شِكن لتمنحه خ�شائ�س االأجهزة  اإىل  ا�شات خمتلفة  ح�شَّ

الذكية القابلة لارتداء.

يف  خ��رباء  م��ع  العمل  اإىل  حاليًّا  وزم���اوؤه  زاجن  وي�شعى 

الذكاء اال�شطناعي والهند�شة احليوية الطبية لتو�شيع طيف 

اإي-�شِكن  وي�شتطيع  اإي-�شكن،  فيها  يدخل  التي  التطبيقات 

حت�شني خ�شائ�س االأطراف اال�شطناعية احلديثة من خال 

تعزيز االإح�شا�س وزيادة املتانة، ويَُعدُّ �شهل اال�شتخدام اأي�ًشا، 

االإيثانول  بات  مبركَّ معاجلته  خ��ال  من  اإ�شاحه  ميكن  اإذ 

املتاحة جتاريًّا.

وقد ي�شهم هذا اجللد االإلكرتوين املطوَّر يف تطوير تقنية 

يعتني  روبوًتا  اأردت  »اإن  واي زاجن:  اإذ قال  اأي�ًشا،  الروبوتات 

ي�شبه  ملم�ًشا طبيعيًّا  الروبوت  �شيمنح  اإي-�شِكن  فاإنَّ  بطفل، 

وجه«.  اأكمل  على  وظيفته  ق  ليحقنّ الطبيعي،  اجللد  ملم�س 

والرطوبة  واحل��رارة  ال�شغط  ت�شت�شعر  ا�شات  ح�شَّ وباإ�شافة 

ا  ورمبَّ احلقيقي  كاجللد  اإي-�شِكن  �شي�شبح  الهواء،  وجريان 

اأف�شل يف بع�س اجلوانب.

متكنت مادة اجلرافني بف�شل خ�شائ�شها املميزة من الربهان على قدراتها 

اأخ��رًيا، حني  اأجربت  اختبارات  جولة  الطبيعية خال  اجلاذبية  خارج حدود 

الوزن فيها �شبه معدوم،  اأ�شبح  اختربت على منت رحلة جوية وفرت ظروًفا 

ال�شغرى  اجلاذبية  ظروف  ملحاكاة  وهبوًطا  �شعوًدا  خالها  الطائرة  وحلقت 

لفرتات وجيزة ال تتعدى 23 ثانية يف كل مرة، وتثري هذه احلركات عادة غثياًنا 

اأداًء  وقدم  الظروف  تلك  �شمد يف  اجلرافني  اأن  الطائرات، غري  ركاب  لدى 

ح�شًنا.

جامعة  اجل��راف��ني يف  مركز  م��دي��رة  ف���رياري  اأن��دري��ا  الربوفي�شور  وق��ال��ت 

كامربيدج ورئي�شة جمل�س اإدارة مبادرة »جرافني فاج�شب« البحثية يف بيان 

�شحايف »اأدرك العلماء مبكًرا اأهمية اجلرافني يف التطبيقات الف�شائية، لكن 

هذه املرة االأوىل التي تخترب فيها املادة يف تطبيقات م�شابهة«.

وقد اخترب الباحثون قدرة اجلرافني على حت�شني اأداء اأنظمة تربيد االأقمار 

اأندريا  واأو�شحت  للمادة،  الفريدة  احلرارية  اخل�شائ�س  با�شتغال  ال�شناعية 

»ن�شتخدم اجلرافني يف اأنابيب ما ن�شميه حلقة احلرارة«، وهو نوع من االأنابيب 

ال�شعرية  اخلا�شية  على  اعتماًدا  طويلة  مل�شافات  بفعالية  احلرارة  تنقل  التي 

ما يجعلها منا�شبة يف الظروف عدمية اجلاذبية، وهي تعمل كم�شخات تنقل 

ال�شائل دون احلاجة اإىل اأجزاء ميكانيكية، ما يعني اأنه ال جمال للتاآكل والتلف، 

وهو اأمر بالغ االأهمية يف التطبيقات الف�شائية«.

�شركة  يف  الف�شائية  االأنظمة  لق�شم  التقني  الرئي�س  مولينا،  ماركو  وقال 

فعالة  باأنابيب  حينها  �شنحظى  اجلرافني،  اأ�شفنا  »اإذا  فينميكانيكا  ليوناردو 

اأكر وقادرة على العمل ذاتًيا يف الف�شاء«.

وخال التجربة، طلى الباحثون اجلزء الرئي�س من االأنابيب مبادة اجلرافني، 

فاأتاحت خ�شائ�س اجلرافني احلرارية انتقااًل اأف�شل للحرارة، ف�شًا على اأن 

البنية امل�شامية للمادة زادت امل�شاحة ال�شطحية التي يام�شها ال�شائل، ما اأدى 

اإىل تدفقه ب�شرعة اأكرب.

املطلية  االأنابيب  اأداء  تفوق  ال�شغرى  اجلاذبية  اختبارات  نتائج  واأظهرت 

باجلرافني مقارنة باالأنابيب غري املطلية، ويريد الباحثون تطوير منوذج اأويل 

ي�شتخدم اجلرافني على منت حمطة الف�شاء الدولية اأو االأقمار اال�شطناعية 

الختبارها يف الف�شاء.

عاًما   25 ملدة  ا�شطناعي  قمر  بيانات  درا�شة جديدة  ا�شتخدمت 

لتقدير ارتفاع م�شتوى البحر املتوقع يف العام 2100، وخل�شت اإىل 

اأن اأكر املجتمعات ُعر�شًة للخطر �شت�شهد ارتفاًعا ي�شل اإىل ع�شرة 

�شنتيمرتات لكل عقد حتى ذلك العام.

يرتفع  البحار قد  املعدل احلايل مل�شتويات  اأن  العلماء على  اأجمع 

نحو 60 �شنتيمرًتا فوق امل�شتويات املُ�شجلة يف العام 2005 مع نهاية 

احل��راري  والتمدد  اجلليدية  االأغطية  ان�شهار  ب�شبب  القرن  ه��ذا 

للمياه، واأظهرت درا�شة جديدة عن م�شتوى البحر اأن اأكر املجتمعات 

البحر  �شطح  م�شتوى  ارتفاًعا يف  �شت�شهد  للخطر  ال�شاحلية عر�شًة 

بنحو 10 �شنتيمرتات لكل عقد حتى العام 2100.

ذا  اأوف  »برو�شيدنغز  جملة  يف  اجلديدة  درا�شتهم  العلماء  ن�شر 

ملتقطة  بيانات  على  وارت��ك��زوا  �شاين�شز«  اأوف  اأكادميي  نا�شيونال 

�شورة  لر�شم  املا�شية  والع�شرين  اخلم�شة  لاأعوام  ا�شطناعي  بقمر 

ثاثية االأبعاد لتغريات املحيطات خال تلك الفرتة، واأجروا درا�شتهم 

مب�شتوى غري م�شبوق من التفا�شيل، اإذ عزلوا تغريات املناخ الطبيعية 

للمحيطات  ر�شم خرائط  من  ومتكنوا  الدفيئة،  غازات  تاأثريات  عن 

م�شتويات  على  القطبي  اجلليد  الن�شهار  املحدد  التاأثري  تُظهر  كلها 

حدوث  خطر  ازدي��اد  اإىل  باالإ�شافة  �شبق  ما  ويُعد  املرتفعة،  املياه 

العوا�شف العاتية تهديًدا واقعًيا ل�شواحل الواليات املتحدة االأمريكية 

والدول اجلزرية ال�شغرية يف املحيط الهادئ.

اجليولوجي«  »امل�شح  وكالة  اأجرتها  حديثة  درا�شة  اأظهرت  كما 

االأمريكية با�شتخدام منوذج حا�شوبي خُم�ش�س اأن ن�شبة %31 اإىل 

%67 من �شواطئ منطقة كاليفورنيا اجلنوبية قد ت�شبح متاآكلًة بحلول 
العام 2100 ب�شبب زيادة ارتفاع م�شتوى البحر بني مرت اإىل مرتين.

ووفًقا ملعهد با�شيفيك يف مدينة اأوكاند االأمريكية، لن يُهدد تغري 

املناخ اأحد حمركات كاليفورنيا االقت�شادية الرئي�شة بتاآكل �شواطئها 

فح�شب، بل �شيجعل اأي�ًشا جمتمعاتها املحلية اأكر ُعر�شًة للفي�شانات 

الغزيرة. وقال »غاري ميت�شم« الكاتب امل�شاعد يف الدرا�شة من جامعة 

�شاوث فلوريدا االأمريكية الإن�شايد كامييت نيوز »قلبت نتائج الدرا�شة 

املوازين يف نقا�شات املناخ«. وال تُعزز الدرا�شة معلومات تعرفها العامة 

يف  اال�شتعجال  اأهمية  حول  ر�شالًة  اأي�ًشا  حتمل  بل  فح�شب،  اأ�شًا 

النهو�س باإجراءات وقائية حول العامل.

طوره باحثون بجامعة كولورادو

»ترمومتر« ذكي يحذرك من خطر 
اقتراب اإلنفلونزا

جلد إلكتروني حساس ويلتئم تلقائيًا



عقدت اجلمعية ال�سعودية لعلوم 

الأر�ض املوؤمتر اجليولوجي الدويل، 

للجمعية،  ع�سر  الثاين  اللقاء  وه��و 

يف فندق جدة هيلتون، خالل الفرتة 

الأوىل  ج����م����ادى   21 اإىل   18 م����ن 

�سهر  7 من  اإىل   4 املوافق  1439ه� 
�سباط / فرباير 2018م، حتت �سعار 

»خرياتنا من اأر�سنا«، وبتنظيم هيئة 

امل�����س��اح��ة اجل��ي��ول��وج��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، 

ورع���اي���ة م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ض خ��ال��د بن 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ف��ال��ح، وزي����ر ال��ط��اق��ة 

وال�سناعة والرثوة املعدنية.

فعاليات احلفل

�لقر�آن  من  بتالوة  �الحتفال  بد�أ 

�حلفل  ل��ر�ع��ي  كلمة  ث��م  �ل��ك��رمي، 

و�ل�صناعة  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر  م��ع��ايل 

�لرئي�س  وكلمة  �ملعدنية،  و�ل���روة 

�مل�صاحة �جليولوجية  لهيئة  �جلديد 

ح�صني  �ملهند�س  معايل  �ل�صعودية 

�الأ�صتاذ  وكلمة  �لعتيبي،  �ل�صبتي 

�لعمري  حممد  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور 

�جلمعية  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

�الأر�س، وكذلك مت  لعلوم  �ل�صعودية 

�لوثائقية  �الأف��الم  من  ع��دد  عر�س 

�مل�صاحة  هيئة  لن�صاط  و�لعلمية 

�ملوؤمتر،  رعاة  تكرمي  ثم  و�جلمعية، 

�ملتميزين  �حل�صور  ب��ني  م��ن  وك��ان 

�جل��ي��ول��وج��ي �مل���ع���روف �ل��ع��الم��ة 

�الأ���ص��ت��اذ �ل��دك��ت��ور زغ��ل��ول ر�غ��ب 

�لنجار.

حماور املوؤمتر

لت�صمل  �مل��وؤمت��ر  حم���اور  تنوعت 

�ملخاطر  منها:  خمتلفة  مو�صوعات 

�جل��ي��ول��وج��ي��ة، �آف������اق �ل��ت��ع��دي��ن، 

�لعربي،  �ل��درع  ومعادن  جيولوجية 

�ل�صياحة  �ملعدين،  �ال�صتثمار  فر�س 

�جليولوجي،  و�ل��ر�ث  �ل�صحر�وية 

�الأن��ظ��م��ة �حل��رم��ائ��ي��ة، �ل����رو�ت 

�مل��ع��دن��ي��ة وج��ي��ول��وج��ي��ة �ل��ت��ع��دي��ن، 

و�لهند�صية،  �لبيئية  �جليولوجيا 

�لنفط،  و�أنظمة  �لر�صيب  �أحو��س 

�ل���ر�ك���ني و�ل�����ص��خ��ور �ل��رك��ان��ي��ة، 

وجيولوجية  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل�صفيحة 

�لبحر �الأحمر. 

املعر�ض والدعم

تقدمي  جل�صات  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

مت  وم��ا  �لرئي�صة،  �لبحثية  �الأور�ق 

تقدميه يف �ملوؤمتر من �أور�ق بحثية 

علمية �صفوية، وجد�رية »بو�صر�ت«، 

معر�س  �ملوؤمتر  مع  بالتز�من  �أقيم 

كبري �صاركت فيه عدد من �جلهات 

�لعلمية �لر�صمية، و�صركات �لتعدين 

�لوطنية  و�ل��ن��ف��ط  و�جل��ي��ول��وج��ي��ا 

�ال�صتك�صاف  و�صركات  و�ل��دول��ي��ة، 

�ملعدين و�ملختر�ت وغريها، وتولت 

جهات ر�صمية و�صركات دعم �ملوؤمتر، 

للطاقة  عبد�هلل  �مللك  مدينة  منها 

�لذرية و�ملتجددة، �أر�مكو �ل�صعودية، 

مدينة  �ل�صينية،  �ل�صركات  معادن، 

و�لتقنية،  للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك 

مدن، �لبو�صلة �لذهبية، و�أرجا�س.

جل�سات علمية جانبية

����ص��ت��ق��ط��ب ج���ن���اح �جل��م��ع��ي��ة 

ح�صور  �الأر�����س  لعلوم  �ل�صعودية 

ومتحدثني  ع��ار���ص��ني  م��ن  �مل��وؤمت��ر 

وج���ي���ول���وج���ي���ني وج���م���ه���ور ع���ام 

وم���در����ص���ني وط������الب وط���ال���ب���ات 

كما  وغريهم،  و�أ�صاتذتهم،  مد�ر�س 

لقاء�ت  عقد  �جلمعية  جناح  يف  مت 

علمية  نقا�صات  وجل�صات  جانبية 

�صمت رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية 

و�أ����ص���ات���ذة �ل��ق�����ص��م م��ع م�����ص��وؤول��ني 

�جلهات  خمتلف  من  وجيولوجيني 

�لر�صمية �جليولوجية مثل �الأ�صاتذة 

�لزهرين  �ل�صعد�ن وم�صفر  �إبر�هيم 

�ل�����ص��ع��ودي��ة، وممثلني  �أر�م���ك���و  م��ن 

ل��ل�����ص��رك��ات �ل�����ص��ي��ن��ي��ة، و�أ���ص��ات��ذة 

وجيولوجيني منهم �لدكتور عبالعزيز 

�ل�صيباين رئي�س ق�صم �جليولوجيا يف 

جامعة �مللك فهد للبرول و�ملعادن، 

و�لدكتور حممد ب�صيوين من جامعة 

�مللك عبد�لعزيز، و�لدكتور عبد�هلل 

�جليولوجيا  ق�صم  رئي�س  بامو�صى 

يف ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة، وج��ي��ول��وج��ي��ني 

للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك  مدينة  من 

عبد�هلل  �مل��ل��ك  وم��دي��ن��ة  و�لتقنية، 

للطاقة �لذرية، وغريهم.

اأبحاث جيولوجية

فاعلة  مب�صاركة  �مل��وؤمت��ر  مت��ّي��ز 

م����ن �أع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س 

ق�صم  يف  �لعليا  �لدر��صات  وط��الب 

جامعة  �لعلوم  بكلية  �جليولوجيا 

�ل�صعودية  �جلمعية  �صعود،  �مللك 

�ملوؤمتر عدد  �الأر�س، وح�صر  لعلوم 

من �أع�صاء جمل�س ق�صم �جليولوجيا 

�لب�صام،  عبد�لعزيز  �لدكاترة  منهم 

علي  �إبر�هيم،  كمال  ح�صن،  خ�صر 

كامل، �صكري جلول، ه�صام جهالن، 

و�الأ�صاتذة  بانخر،  عمر  عبد�لعزيز 

والمي  �لقد�صي  وبا�صم  علي  مدين 

ن��ع��م��ان، وت����وىل ك��ل م��ن �ل��دك��ت��ور 

بن  وعبد�لعزيز  �لعمري  ع��ب��د�هلل 

�ملوؤمتر،  يف  جل�صات  رئا�صة  لعبون 

يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�صاء  و�صاهم 

�أور�ق  بتقدمي  �جليولوجيا  ق�صم 

نو�حي  �صملت  �مل��وؤمت��ر  يف  علمية 

منهم  �الأر�����س،  ع��ل��وم  م��ن  خمتلفة 

ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ب��ن ل��ع��ب��ون، وح��اب�����س 

و�أ�صامة  �لفيفي،  وح�صني  غريفات، 

قاعود.

اأوراق علمية

بن  عبد�لعزيز  �لروفي�صور  طرح 

�للجنة  ع�صو  لعبون،  ب��ن  ع��ب��د�هلل 

هيئة  يف  �لطبقي  للتتابع  �ل�صعودية 

�ل�صعودية،  �جليولوجية  �مل�صاحة 

للتتابع  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �للجنة  ورق���ة 

�أهد�فها،  بها،  �لتعريف  �لطبقي: 

و�إجناز�تها، ونتائج در��صتها �ملكتبية 

و�مليد�نية، وكذلك ورقة علمية حول 

�لقدمية:  �حلياة  حقب  جيولوجية 

�لفر�ت  �لتكتوين،  �لو�صع  ت��اري��خ 

�جلليدية، �لتتابع �لطبقي - �لبنائي، 

و�لرو�ت �لطبيعية.

حاب�س  �لدكتور  م��ن  ك��ل  وناق�س 

غ���ري���ف���ات، ع���ب���د�هلل �ل���زه���ر�ين، 

رو����ص��ب  تخريط  جلمد  وحم��م��ود 

�ل��ب��ط��روخ��ي ملتكون  خ���ام �حل��دي��د 

�لعربية  �ململكة  غ��رب  �ل�صمي�صي 

�ل�����ص��ع��ودي��ة، وك��ان��ت ورق���ة ك��ل من 

ح�صني جابر �لفيفي، �أ�صامة حممد 

قعود، والمي عبد�لكرمي حول حتليل 

قوى �ل�صغط على �صخور �أبد �حلياة 

ل�صدع  �مل�صاحبة  �حلديثة  �خلافية 

�لعربي،  �ل���درع  �صرقي  يف  �الأم���ار 

ق���اع���ود، ع�صام  و�أ���ص��ام��ة حم��م��د 

ع��ب��د�مل��ت��ع��ال، ع��ل��ي ق��ح��ل، وع��اب��د 

�ل��غ��ري��ب��ي ح���ول حت��ل��ي��ل �ل��ر�ك��ي��ب 

ملنطقة  �لتكتوين  و�لتطور  �ملجهرية 

�لعربية  �ململكة  �لعربي  �ل��درع  زمل 

�ل�صعودية.

جناح اجلمعية

ت��وىل ك��ل م��ن �الأ���ص��ات��ذة �صعيد 

�صلتوين، و�صعد �حلميد�ن، ويو�صف 

وعبد�هلل  الف���وز�،  وعمر  �لعمري، 

�ل����زه����ر�ين، و���ص��ق��ر �ل��دو���ص��ري، 

�ل�صعودية  �جلمعية  ج��ن��اح  �إد�رة 

�ل���زو�ر،  و��صتقبال  �الأر����س  لعلوم 

و�الإج����اب����ة ع��ل��ى ����ص��ت��ف�����ص��ار�ت��ه��م، 

لهم،  و�لهد�يا  �ملطبوعات  وتقدمي 

�ملبا�صر من  �الإ���ص��ر�ف  وذل��ك حتت 

�جلمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  قبل 

�لدكتور عبد�هلل �لعمري.
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عقدته اجلمعية ال�سعودية لعلوم الأر�ض و�سارك به ق�سم اجليولوجيا

السياحة الصحراوية والتراث الجيولوجي محاور 
المؤتمر الجيولوجي الدولي بجدة

أقيم بالتزامن مع المؤتمر معرض كبير شاركت به جهات علمية ورسمية وشركات تعدين ونفط

التاريخ الجيولوجي للمملكة
قامت �جلمعية �ل�صعودية لعلوم �الأر�س بتوزيع ن�صخ من مطبوعتها 

وقد  رم��زي��ة،  وه��د�ي��ا  �الأر����س،  لعلوم  �لعربية  و�ملجلة  �أر����س،  ن�صرة 

وطالبات  �أنظار طالب  لفت  متحرك  لدينا�صور  �جلناح جم�صم  زّين 

�ملد�ر�س، كما قامت �جلمعية بتوزيع حو�يل خم�صة �آالف ن�صخة من 

�ملطبوعات و�لرو�صور�ت حول خمتلف علوم �الأر�س �صملت: �لتاريخ 

�لطبقي  �لتتابع  �ل�صعودية،  �لعربية  للمملكة  �ل�صامل  �جليولوجي 

جيولوجية  �ململكة،  يف  �لرئي�صة  �لر�صيب  الأح��و����س  �جليولوجي 

�خلريطة  للمملكة،  �ملائي  �لطبقي  �لتتابع  �ململكة،  يف  و�لغاز  �لنفط 

لل�صفيحة  �لبنائية  �جليولوجية  �خلريطة  للمملكة،  �جليولوجية 

�لعربية، �لنظام �لنفطي �لعام: تكون �لنفط، هجرته، جتمعه، �صيده، 

�لعمود  �جليولوجي،  �لزمن  عر  �لعربية  لل�صفيحة  �جلغر�يف  �ملوقع 

�جليولوجي و�لرو�ت �لطبيعية للمملكة.
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جهاز  �أن  »م��اي��ك��رو���س��وف��ت«  ���س��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 

ذ�تي  كمبيوتر  �أول   »HoloLens »هولولن�س 

دول��ة  يف  �لآن  متاح  �ل��ع��امل،  يف  �لأب��ع��اد  ثالثي 

و�ملبدعني  للمطورين  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 

و�ل�سركاء و�لعمالء، وذلك بهدف حتقيق �أفكارهم 

ومتكينهم من حتقيق �ملزيد.

 »HoloLens ويعد »مايكرو�سوفت هولولن�س

�لقائم على نظام ت�سغيل ويندوز 10 قفزة نوعية 

حيث  �حلو�سبية،  �حللول  ع��امل  يف  �لأم���ام  �إىل 

عالية  تفاعلية  ط��رق  �بتكار  �جل��ه��از  ي�ستطيع 

توفري  مع   ،3D �لأب��ع��اد  ثالثية  ب�سور  �لو�سوح 

بيئات مادية حية تتيح طرقاً جديدة كلياً يف روؤية 

�لعامل.

وي���ت���ع���ام���ل »م���اي���ك���رو����س���وف���ت ه��ول��ول��ن�����س 

HoloLens« مع �ل�سور �ملج�سمة ب�سورة مبا�سرة 
مما ي�ساعد يف �إعادة �خرت�ع طرق جديدة متكن 

وحتويل  و�ل�ستك�ساف  �لتعاون  من  �مل�ستخدمني 

�لأفكار �إىل حقيقة تطبق على �أر�س �لو�قع، كما 

�لنا�س  جلب  يف  �ملختلط  �لو�قع  تقنية  ت�ساعد 

و�لرقمية  �ملادية  �لعو�مل  من  و�لأ�سياء  و�لأماكن 

و��سعة  ملجموعة  �ل��ع��ن��ان  �إط����الق  ب��ه��دف  م��ع��اً 

ك��ل م��ن �ملطورين  �ل��ت��ج��ارب. و���س��وف يجد  م��ن 

وكل  و�ملبدعني  و�مل�سممني  �لتجارية  و�ملنظمات 

على  قائمة  جديدة  ط��رق  خلق  �إىل  ي�سعى  من 

��ستخد�م  يف  نوعها  من  فريدة  قيمة  �لبتكار 

علماً   ،»HoloLens هولولن�س  »مايكرو�سوفت 

�أن �جلهاز متاح �لآن مع �إ�سافات جديدة يف دولة 

 41 من  �أك��ر  �إىل  بالإ�سافة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

�سوقاً بجميع �أنحاء �لعامل.

alarabiya :امل�صدر

ت�سمح  »بيتا«  جتريبي  �إ�سد�ر  لأحدث  جديدة  ميزة  و�ت�ساب  �أ�سافت 

للم�ستخدمني بعر�س وحتميل �لبيانات �لتي جمعها �لتطبيق عنهم، حيث 

�أن  على  موؤ�سًر�  �مل�ستخدمني  جلميع  طرحها  حال  يف  �مليزة  هذه  تعترب 

على  �لتكنولوجيا  �سركات  �سيطرة  من  يحد  �أن  �لتنظيم �حلكومي ميكن 

حياتنا �ليومية.

�جل��دي��دة  �لتعديالت  ب��ني  م��ن  ل��وح��ظ   ABetaInfo مل��وق��ع  ووف��ًق��ا 

ن�سخة  للم�ستخدمني حتميل  يتيح  خيار جديد  و�ت�ساب  لتطبيق  �لقادمة 

من �ملعلومات �لتي جمعها �لتطبيق عنهم، وذلك عن طريق �لذهاب �إىل 

�لإعد�د�ت ثم �حل�ساب، بعد ذلك �لتوجه �إىل ق�سم �خل�سو�سية، ثم ميكن 

للم�ستخدم حتميل �لبيانات �خلا�سة به.

ماذا يعطي وات�صاب املزيد من ال�صيطرة للم�صتخدمني؟

�ليوم  ن�ستخدمها  �لتي  �ملجانية  �لتو��سل �لجتماعي  �أغلبية تطبيقات 

ومتلك �سعبية كبرية، تقوم بجمع �لبيانات مقابل توفريها للخدمة ب�سكل 

جمع  �أن�سطة  عن  تفا�سيل  �أي  �لتكنولوجيا  �سركات  تقدم  ول  جم��اين، 

�لبيانات �خلا�سة بها للجمهور، �إذ� مل تكن �سركات �لتكنولوجيا جمبورة 

تطبيق  �مليزة �جلديدة يف  �لو�سع مع  يبدو عليه  كما  بذلك،  �لقيام  على 

و�ت�ساب.

�لالئحة  من  �لتجريبية  �لن�سخة  يف  حالًيا  �جل��دي��دة  �مليزة  وتتوفر 

قبل خمتلف  من  مقيا�ساً  تعد  و�لتي  �لبيانات،  �لعامة حلماية  �لأوروبية 

�لبيانات  حماية  تعزيز  �إىل  تهدف  �لتي  �لأوروب����ي  �لحت���اد  �سلطات 

على  كبري  �إيجابي  �أثر  �مليزة  لهذه  يكون  قد  لكن  �لأوروبيني،  للمو�طنني 

�لتاأثري يف حماية �مل�ستخدمني يف بلد�ن �أخرى.

كما يُطلب من �ل�سركات تقدمي �لبيانات �لتي جتمعها عن �مل�ستخدمني، 

�أن �مل�ستخدم �سيكون قادًر� على حتميل �ملعلومات وتخزينها  وهذ� يعني 

فيمكنه  تقرير  بطلب  �مل�ستخدم  قام  �إذ�  لذ�  له،  يحلو  كما  وت�سديرها 

حيث  منه،  �حتياطية  بن�سخة  �لحتفاظ  �أو  �أخ��رى  خدمة  �إىل  ��ستري�ده 

�سيقوم و�ت�ساب بتجميع �لتقرير خالل 20 يوًما، و�سيبقى �لتقرير متاًحا 

للم�ستخدم ملدة 30 يوًما.

كيف يجرب الحتاد الأوروبي �صركات التكنولوجيا على املزيد من 

ال�صفافية؟

�إىل جانب حق �مل�ستخدمني يف ت�سدير �لبيانات �لتي مت جمعها عنهم، 

يتعلق  فيما  �ل�سفافية  من  مزيد  تقدمي  �لتكنولوجيا  �سركات  على  يجب 

ببيانات �مل�ستخدمني عموًما، وذلك من خالل:

- يتعني على �ل�سركات �أن تكون �أكر و�سوًحا ب�ساأن نوع 

�لحتفاظ  تريد  �لتي  و�ملدة  تخزنها  �لتي  �لبيانات 

بهذه �لبيانات، وينبغي �أن يكون �مل�ستخدم 

على  ب�سهولة  �لعثور  على  ق���ادر�ً 

ت��ف��ا���س��ي��ل �لت�������س���ال ح��ول 

�لأفر�د �مل�سوؤولني عن جمع 

�لبيانات.

- يجب على �ل�سركات 

للم�ستخدمني  ت�سمح  �أن 

ب��ت��خ�����س��ي�����س �إع������د�د�ت 

�أعلى  ل��ب��دء  �خل�سو�سية 

ممكنة  للخ�سو�سية  م�ستوى 

�فرت��سًيا.

�مل�ستخدمني  �إخبار  يجب   -

مقدًما عن نوع �لبيانات �لتي يتم 

�ل�سركات  وحتتاج  عنهم  جمعها 

هذه  جلمع  �سريحة  مو�فقة  لأخذ 

بالن�سبة  �أم��ا  وتخزينها،  �لبيانات 

فيتعني  عاًما،   13 �سن  دون  لالأطفال 

على �لو�لدين �إعطاء �ملو�فقة.

حذف  يطلب  �أن  للم�ستخدم  ميكن   -

�لبيانات �خلا�سة به يف ظل ظروف معينة.

�للو�ئح  �نتهاكات  تفر�س  �أن  ميكن   -

غر�مات عالية ت�سل �إىل 1،250،000 دولر 

�أمريكي، �أو 2 يف �ملئة من �لإير�د�ت �ل�سنوية.

aitnews :امل�صدر

ميزة جديدة على »قوقل كروم« 
لمنع ظهور اإلعالنات

21 مليون وظيفة بالشرق 
األوسط تهددها الروبوتات

�أعلنت �سركة قوقل �إطالق »مانع �لإعالنات« على مت�سفحها قوقل 

�لإنرتنت،  �إزعاًجا على  �لأكر  �لإعالنات  باإلغاء  �سيقوم  �لذي  كروم، 

ودفع �أ�سحاب �ملو�قع �إىل �لتوقف عن ��ستخد�مها. 

من  �لإعالنات  جميع  متنع  لن  �جلديدة  ميزتها  �إن  قوقل  وقالت 

�أنها �سرتكز فقط على �لإعالنات  �إىل  �لظهور على »كروم«، م�سرية 

�ملزعجة و�مل�سيئة �لتي تخالف �سيا�ستها.

وت�سفية  �لذكي،  �لهاتف  �إعالنات  حظر  على  قوقل  �ستعمل  كما 

�لإعالنات �ملنبثقة، و�لإعالنات �لتي يتم عر�سها قبل حتميل �ملحتوى، 

و�إعالنات �لفيديو �لتلقائي مع �ل�سوت، و�لإعالنات �لال�سقة �لكبرية، 

�لإعالنات،  فوق  و�لتمرير  �لكاملة  و�ل�سا�سة  �لومي�س،  و�إع��الن��ات 

skynewsarabia :و�لإعالنات �لكثيفة.                      امل�صدر

ك�سفت �سركة »ماكنزي« عن نتائج بحث جديد ي�سلط �ل�سوء على 

فر�س وحتديات �لأمتتة �لتي يو�جهها و��سعو �ل�سيا�سات و�لأعمال، 

وق��ّدر  دب��ي،  يف  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  فعاليات  �سمن  وذل��ك 

�لبحث �لذي ن�سرته �سركة »ماكنزي �آند كومباين« باأنه ميكن �أمتتة 

45 % من �لأن�سطة �ملوجودة يف �سوق �لعمل يف �ل�سرق �لأو�سط.
وفر�س  هائلة  �قت�سادية  بقيمة  �لأمت��ت��ة  �إمكانيات  وتتج�سد 

عديدة تعود بالفائدة على �ملنطقة ككل، ف�سمن �لعينة �ملاأخوذة من 

دول منطقة �ل�سرق �لأو�سط �ل�ست �ملختارة جمتمعة، يرتبط نحو 

366.6 مليار دولر �أمريكي من �لأجور و20.8 مليون موظٍف بدو�م 
كامل يف �أعمال قابلة لالأمتتة حالياً من �لناحية �لتقنية.

»يحفز  مور:  »ماكنزي« جان  �سركة  �مل�ساعد يف  �ل�سريك  وقال 

هذ� �لبحث و��سعي �ل�سيا�سات وقادة �لأعمال يف �ل�سرق �لأو�سط 

�لعمال  على مو�كبة ع�سر �لأمتتة �جلديد ورفع م�ستوى مهار�ت 

مبا يتو�ءم مع �لنوعية �لتي �سيحتاجونها م�ستقباًل، فبالن�سبة لدول 

�ملتوقعة لعتماد  �لن�سبة  و�لكويت، تفوق  �لإمار�ت و�لبحرين  مثل 

هذه  عمال  �أن  �ملتوقع؛ مبعنى  �لعاملي  �ملتو�سط  عن  فيها  �لأمتتة 

�لدول بحاجة لتطوير مهار�تهم للمو�كبة �لعاملية �لتي تتم �أمتتتها 

و�ل�ستفادة من �لتقنية بوتريٍة �أ�سرع من �لدول �لأخرى يف �ملنطقة«.

يف  و�حلكومات  �لقر�ر�ت  �سانعي  على  يجب  ذلك،  على  وبناًء 

للتوفيق بني عملية �لأمتتة وبني  �ملنطقة �أن تويل �هتماماً خا�ساً 

م�ستويات �لتعليم و�خلربة �لتي ترت�وح بني منخف�سة �إىل متو�سطة، 

�لقوى  % من   57 يكمل  �لأمتتة يف منطقٍة مل  ينطوي تطبيق  �إذ 

ينخف�س  بينما  �لثانوي على خطر حقيقي،  تعليمهم  �لعاملة فيها 

متو�سط �حتمال �لأمتتة �إىل 22 % بالن�سبة للموظفني �حلا�سلني 

alarabiya :على �سهادة بكالوريو�س �أو در��سات عليا.    امل�صدر

 3D تعرف على مزايا أول كمبيوتر
من »مايكروسوفت«

ميزة جديدة من واتساب تسمح للمستخدمين بتحميل بياناتهم
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فوز مهم ومستحق لمنتخب السلة على نظيره 
منتخب جامعة اإلمام الفيصل

»طاولة الملك سعود« ثالثًا في بطولة الجامعات

تنافس قوي ومثير على كأس معالي المدير

كتب: خالد اليو�سف

متكن منتخب جامعة امللك �سعود 

مهم  ف��وز  حتقيق  م��ن  ال�سلة  لكرة 

منتخب  م�سيفه  ع��ل��ى  وم�ستحق 

جامعة الإمام عبدالرحمن الفي�سل 

يف املباراة التي جمعتهما موؤخراً يف 

الإم��ام  بجامعة  الريا�سية  ال�سالة 

عبدالرحمن الفي�سل، ومثل املنتخب 

يف هذه املباراة بقيادة الكابنت حممد 

الوهيبي،  »�سلطان  م��ن  ك��ل  ه��ادي 

ماكي،  رفاعي،  �سعد  ن�سار،  حممد 

العب�سي،  نا�سر  الوهيبي،  عبداهلل 

امل�سطفى،  م�سطفى  كيال،  مهند 

مامو كيان، فواز املطرف، وعبداهلل 

امل�سري«.

بالت�سكيلة  امل��ب��اراة  امل���درب  ب��داأ 

لأي  جتنباً  للمنتخب  الأ���س��ا���س��ي��ة 

جامعة  منتخب  اإن  حيث  مفاجاآت، 

لعبني  ميلك  عبدالرحمن  الإم���ام 

م���وؤث���ري���ن، ب���الإ����س���اف���ة لف��ت��ق��اده 

ال�سويلم  حممد  الالعب  خلدمات 

نتيجة  امل���ب���اراة  ال����ذي غ���اب ع���ن 

لن�سمامه للمنتخب ال�سعودي الذي 

بداأ  بعدها  تركيا،  يع�سكر حالياً يف 

الأ�سا�سيني  اإراحة  مبحاولة  املدرب 

الالعبني،  من  كبري  عدد  واإ���س��راك 

ك��الآت��ي:  الأ���س��واط  نتائج  وج���اءت 

الثاين  الربع   ،5  12- الأول  الربع 

26 - 21، الربع الثالث 37 - 35، 
الربع الرابع وبنتيجة اإجمالية   45 

.43 –
الأ�ستاذ  املنتخب  اإداري  و�سرح 

ميلك  املنتخب  اأن  الرتكي  �سليمان 

وخ��رة  ع��اٍل  م�ستوى  ذات  اأ���س��م��اء 

بني  كبري  ان�سجام  وه��ن��اك  عالية، 

مع  يلعبون  اإن��ه��م  حيث  ال��الع��ب��ني، 

بع�ض منذ �سنوات عديدة، واملنتخب 

مر�سح كما كل �سنة لتحقيق البطولة 

باإذن اهلل مع وجود الدعم الالحمدود 

الريا�سية، وعر  ال�سوؤون  وكالة  من 

مبارياته  يف  للمنتخب  اأمنياته  عن 

القادمة بالتوفيق.

خالد اليو�سف – �سقراء

توجت جامعة الإمام عبدالرحمن 

الطاولة  ك��رة  ببطولة  في�سل  ب��ن 

جامعة  ا�ست�سافتها  التي  للجامعات 

مب�ساركة  اأيام   4 وا�ستمرت  �سقراء 

 24 لع��ب ميثلون   100 م��ن  اأك���ر 

ج��ام��ع��ة وك��ل��ي��ة ح��ك��وم��ي��ة واأه��ل��ي��ة، 

وحققت اجلامعة البطولة بح�سولها 

 504 مبجموع  الأول  امل��رك��ز  على 

يف  املجمعة  جامعة  وحلت  ن��ق��اط، 

نقطة،   516 الثاين مبجموع  املركز 

وجامعة امللك �سعود يف املركز الثالث 

امل��رك��ز  يف  تليها   ،502 مب��ج��م��وع 

عبدالعزيز  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ال��راب��ع 

»505«، وحلت جامعة امللك في�سل 

نقطة،  ب�»501«  املركز اخلام�ض  يف 

املركز  يف  الق�سيم  جامعة  وج��اءت 

ال�ساد�ض ب�»515« نقطة، ثم جامعة 

الإ�سالمية  �سعود  بن  الإم��ام حممد 

نقطة،   »513« ب�  ال�سابع  املركز  يف 

احلدود  جامعة  الثامن  املركز  ويف 

ال�سمالية ب�»508« نقطة.

بداأ منتخبنا هذه البطولة مبقابلة 

من  ومتكن  الباحة  جامعة  منتخب 

ال��ف��وز ب��ث��الث م��ب��اري��ات م��ق��اب��ل ل 

قابل  الثانية  امل��ب��اراة  ويف  ���س��يء، 

»املنظمة«  �سقراء  جامعة  منتخب 

بثالثية  ال��ف��وز  منتخبنا  وا�ستطاع 

منتخبنا  مواجهة  جاءت  ثم  نظيفة، 

الثمانية مع منتخب جامعة  يف دور 

احلدود ال�سمالية حيث فاز منتخب 

ن�سف  ويف   0/3 بنتيجة  اجلامعة 

منتخب  منتخبنا  واج���ه  ال��ن��ه��ائ��ي 

وا�ستطاعت جامعة  املجمعة  جامعة 

ويف   ،1/3 بنتيجة  الفوز  املجمعة 

الثالث  امل��رك��زي��ن  حت��دي��د  م��ب��اراة 

جامعة  منتخب  ا�ستطاع  وال��راب��ع 

الثالث  املركز  حتقيق  �سعود  امللك 

وامليداليات الرونزية بعد فوزه على 

عبدالعزيز  امللك  جامعة  منتخب 

بنتيجة 1/3.

وبالن�سبة لبطولة الفردي ا�ستطاع 

حتقيق  القرين  عبدالعزيز  لعبنا 

الالعب  حقق  بينما  الرابع،  املركز 

اخلام�ض  املركز  ال�سمراين  في�سل 

يف الرتتيب العام للبطولة.

وق����د م��ث��ل م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ك���ل م��ن: 

كلية  م���ن  ال���ق���رين  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

من  ال�سمراين  في�سل  الهند�سة، 

البدين،  والن�ساط  الريا�سة  علوم 

عبدالرحمن اخلالدي من كلية اإدارة 

كلية  م��ن  العبيد  ن��اي��ف  الأع���م���ال، 

احل��ق��وق، خ��ال��د اجل��دي��ع م��ن كلية 

الدكتور  املنتخب  وم���درب  ال��ط��ب، 

ب�سري �سالح.

جامعة  وك��ي��ل  ق���ام  اخل��ت��ام  ويف 

�سقراء لل�سوؤون التعليمة والأكادميية 

اليحيى  حممد  بن  اأحمد  الدكتور 

ورئي�ض الحتاد الريا�سي للجامعات 

ال�سعودية الدكتور عبداهلل بن راجح 

واأم��ني عام الحت��اد �سالح  البقمي 

احلا�سلة  اجلامعات  بتتويج  ال�سقا 

يف  الأول  ال���ث���الث  امل���راك���ز  ع��ل��ى 

البطولة.

عبداهلل  الدكتور  قدم  جانبه  من 

الريا�سي  الحت���اد  رئي�ض  البقمي 

للجامعات ال�سعودية �سكره وتقديره 

وملن�سوبي  ���س��ق��راء  ج��ام��ع��ة  مل��دي��ر 

وكرم  التنظيم  ح�سن  على  اجلامعة 

ال�سيافة، منوهاً مبا �سهدته البطولة 

قوي  وتناف�ض  مميزة  م�ستويات  من 

ب��ني اجل��ام��ع��ات امل�����س��ارك��ة، وق��دم 

عبدالرحمن  الإمام  التهنئة جلامعة 

ب���ن ف��ي�����س��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه��ا لقب 

ال���ع���ام،  امل���ج���م���وع  ال���ب���ط���ول���ة يف 

الزوجي  مناف�سات  يف  وللفائزين 

التي  بالفعاليات  م�سيداً  والفردي، 

املدينة  ك��زي��ارة  البطولة  �ساحبت 

الرتاثية وهو ما ميثل جزءاً مهماً من 

اأهداف الحتاد واملتمثل يف  تعريف 

ال���ط���الب وم��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ات 

�سكر  كما  اململكة.  الأخرى مبناطق 

ال��دك��ت��ور ال��ب��ق��م��ي ك��اف��ة اجل��ه��ات 

واجلامعات والوفود امل�ساركة وحكام 

البطولة والإداريني والفنيني على ما 

بذلوه من جهود مميزة خالل فرتة 

اإقامة البطولة مما اأدى اإىل جناحها 

التوفيق  متمنياً  وف��ن��ي��اً،  تنظيمياً 

للجميع يف البطولت املقبلة.

مدير  معايل  كاأ�ض  بطولة  ت�سهد 

اجلامعة لكرة القدم للعام 1439 – 

خروج  بطريقة  تنظم  والتي   2018
املغلوب، مباريات قوية منذ البداية، 

على  �سهلة  املباريات  تكن  مل  حيث 

بل  امل�ستويات،  لتقارب  نظراً  الفرق 

نادي  التمري�ض مع  نادي  مباراة  اإن 

والزراعة قد �سهدت  الأغذية  علوم 

وقت  انتهاء  بعد  ترجيح  ركلة   20
املباراة الأ�سلي بنتيجة -2 2، وبلغ 

الآن  حتى  امل�سجلة  الأه��داف  عدد 

الطالب  يت�سدر  بينما  ه��دف��اً   32
عبداهلل بن حممود من نادي اللغات 

بر�سيد  الهدافني  قائمة  والرتجمة 

5 اأهداف.

من  العام  ه��ذا  بن�سخة  اجلديد 

وهي:  فردية  جوائز  وجود  البطولة 

مباراة،  اأح�سن لعب يف كل  جائزة 

جائزة اأح�سن جمهور يف كل مباراة، 

البطولة،  يف  لع��ب  اأف�سل  جائزة 

البطولة،  يف  حار�ض  اأح�سن  جائزة 

واجلوائز  البطولة،  هداف  وجائزة 

الريا�سة  اأر���ض  �سركة  من  مقدمة 

كاأحد الرعاة للبطولة اإ�سافة ل�سركة 

ركاء.

اإحدى املباريات �سهدت 20 ركلة ترجيح!�سمن بطولة اجلامعات ال�سعودية

الأحد  5/25        نادي علوم الريا�سة والن�ساط البدين × نادي الآداب       فوز علوم الريا�سة  مقابل ل�سيء 

                        نادي علوم احلا�سب × نادي المري �سلطان                فوز علوم احلا�سب 6 مقابل 3

الثنني 5/26         نادي التمري�ض × نادي علوم الأغذية والزراعة         فوز التمري�ض 10 مقابل 9

                         نادي ال�سنة الأوىل امل�سرتكة × نادي ال�سيدلة             فوز ال�سنة امل�سرتكة 5 مقابل 3

الأربعاء 5/28        نادي الطب × نادي احلقوق                                فوز الطب 5 مقابل 1

                         نادي ال�سياحة × نادي الرتبية                               فوز ال�سياحة 2 مقابل 1

الأحد 6/02           نادي املجتمع × نادي العلوم                               فوز املجتمع 4 مقابل 3

                          نادي اللغات × نادي معهد اللغة                           فوز اللغات 7 مقابل  ل�سيء 

الثنني 6/03           نادي العلوم الطبية × نادي اإدارة الأعمال              

                           نادي علوم الريا�سة × نادي طب الأ�سنان            فوز علوم الريا�سة 3 مقابل ل�سيء 

الأربعاء 6/05         نادي ال�سنة الأوىل امل�سرتكة × نادي ال�سياحة            

                          نادي علوم احلا�سب × نادي التمري�ض                    

نتائج المباريات حتى يوم األربعاء 5 جمادى اآلخرة 1439هـ



غرائب حول العالم

الهيدروجين وقود المستقبل
من  قريباً  بات  الهيدروجني كطاقة متجددة  ا�ستخدام  اأن حلم  يبدو 

برناجمها؛  ا�ستكمال  عن  دبليو«  اإم  »بي  �سركة  اأعلنت  حيث  التحقق، 

لت�سنيع �سيارات ت�ستخدم الهيدروجني كوقود بدالً من البنزين، وذلك يف 

تقرير ن�سرته جملة دير�سبيجل االأملانية، ويتوقع اأن يتم طرح تلك ال�سيارة 

يف االأ�سواق العام القادم، حيث انتهت ال�سركة بالفعل من اإنتاج واإجراء 

التجارب على خم�س ع�سرة �سيارة.

الهيدروجني هو اأب�سط عن�سر عرفه االإن�سان، حيث يتكون من بروتون 

واحد واإلكرتون واحد، وميثل اأكرث من %90 من مكونات الكون و30% 

اأكرث العنا�سر توافًرا على �سطح االأر�س،  من كتلة ال�سم�س، وهو ثالث 

وهو غاز لي�س له لون اأو طعم اأو رائحة، وغري �سام، ويتكون من ُجزيء 

اآخر،  دائًما مع عن�سر  بل مرتبطا  H2 وال يوجد منفرًدا  الذرة  ثنائي 

فهو يرتبط باالأك�سجني مكوًنا املاء H2O، ويرتبط مع الكربون مكوًنا 

مركبات خمتلفة مثل امليثان CH4 والبرتول.

اإىل  امل��اء  مكونات  َف�ْسل  فعند  نظيفة،  دورة  من  جزء  الهيدروجني 

اأو التحليل الكهربي  هيدروجني واأك�سجني با�ستخدام الف�سل احلراري 

اأو با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية، فاإن الهيدروجني الناجت ي�ستخدم ل�سحن 

خلية وقود، وهو ما يُطلق على البطارية الهيدروجينية، وعند ا�ستخدامها 

يرتبط الهيدروجني باأك�سجني اجلو فينتج طاقة كهربية وماء، وهو بذلك 

ال ينتج اأي ملوثات بيئية اأو غازات �سامة.

اإًذا فالهيدروجني م�سدر ثانوي للطاقة اأو يطلق عليه حامال للطاقة، 

مثله مثل الكهرباء، فهو يحتاج اإىل م�سدر اآخر للطاقة الإنتاجه، ولكنه 

ن طاقة هذا امل�سدر وينقلها للم�ستخدم اأينما كان. يَُخزِّ

برناجمها  يف  الهيدروجني  للف�ساء   NASA وكالة  ا�ستخدمت  وقد 

�سفن  يحمل  ال��ذي  الوقود  هو  فالهيدروجني  �سنوات؛  منذ  الف�سائي 

الف�ساء اإىل الف�ساء اخلارجي، وخاليا الوقود الهيدروجينية هي التي 

تقوم بت�سغيل النظام الكهربي لل�سفينة، وينتج عن هذا ناجت واحد فقط 

وهو املاء النقي الذي ي�ستخدمه رواد الف�ساء يف ال�سرب، كما اأن خاليا 

الوقود الهيدروجينية تنتج الكهرباء بفاعلية عالية، ولكن تكلفتها ما زالت 

عالية.

ا�ستخدام الهيدروجني كوقود - وخ�سو�ًسا لل�سيارات - هو املتاح االآن 

اإما يف �سورة هيدروجني نقي، وبالتايل ال ينتج اأي ن�سب تلوث اأو م�ساًفا 

للبنزين اأو الديزل، وبالتايل يخف�س ن�سبة االنبعاثات امللوثة من 30% 

اإىل 40%.

والهيدروجني اأي�ًسا ميكن اأن يكون وقوًدا مثاليًّا للطائرات، فهو ينتج 

اأقل من  اإىل كمية  الطائرات  وبالتايل �ستحتاج  الطاقة،  اأكرب من  كمية 

اأنه اأخف من الوقود احلايل، وبالتايل �ست�ستطيع الطائرة  الوقود، كما 

زيادة حمولتها.

عبداهلل علي ال�سبيعي

كلية العلوم

بيانات الدرا�سة التي ذكرتها يف املقال ال�سابق 

عدد  ت�سمنت  حيث  ب�سيط  ج��دول  يف  ق�سمت 

العبارة  معنى  الرد من حيث  وم�ستوى  ال��ردود، 

تكون  والتي  املنتدى،  امل�سارك يف  يذكرها  التي 

مديحاً اأو اإطراًء، وق�سمت اإىل درجتني اإيجابية 

اأو  منخف�سة  بدرجة  واإيجابية  عالية،  بدرجة 

اإىل  وق�سمت  ا�ستهزاًء،  اأو  �سباً  العبارة  تكون 

بدرجة  و�سلبية  عالية،  بدرجة  �سلبية  درجتني 

منخف�سة.

ج��اءت  التي  ال���ردود  اأن  النتائج  بينت  وق��د 

�سلبية بدرجة عالية ل�سيخ »ع ع« بلغت »17« رد 

»مثال على هذه الردود: اأمتنى �سجنه هاجلاهل، 

واهلل ما اأن�سى تهجمه على ال�سيخ »�س ح« بكل 

اأ�سلوب �سوارعي، لكن ال�سرهة على اللي اأعطاه 

وجه. »٪99« من ال�سعب يحتقرك »ع ع«، ويراك 

اأجهل خملوقات اهلل«.

فبلغت  املنخف�سة  ال�سلبية  ال�����ردود  اأم���ا 

تهديداً  اأنه ميثل  ال�سبب  يكون  وقد  رداً،   »18«

يف�سح  فعندما  اجل��م��اع��ة،  وم�����س��ال��ح  ل��ك��ي��ان 

خالل  اأيديولوجيتهم  عن  واجلماعات  االأف��راد 

ات�سالهم باالآخرين، فاإنهم يتعاونون مع البع�س 

لفرد  ينحازون  االآخر،  البع�س  مع  ويت�سارعون 

منطلق  من  اأخ��رى،  �سد  اأو جلماعة  فرد  �سد 

اإميانهم مبا يعتقدون اأنه �سواب.

معتقدهم  هو  ويوجههم  االأف��راد  يحرك  فما 

ي��ح��ق��ق  ي��ف��ع��ل��ون��ه  م����ا  اأن  يف 

اأنها  يوؤمنون  التي  م�ساحلهم- 

حتى  باأ�سره–  املجتمع  م�سالح 

االآخرين  الإرغ��ام  ا�سطروا  ول��و 

على اتباع ما يوؤمنون به – فاملهم 

و�سدق  ب�سحة  الفرد  اإميان  هو 

واالأه��داف  املبادئ  وم�سروعية 

جماعته  تتبناها  التي  والو�سائل 

ي�سفه  حيث  اأيديولوجيته،  وتزكيها  وتت�سمنها 

معار�سيهم،  اآراء  م��ا  باأيديولوجية  امل��وؤم��ن��ون 

ويتهمونهم باجلهل وزيف الوعي.

والدليل على ذلك الردود التي جاءت �سلبية 

ردين  بلغت  م«  »ع  ال�سيخ  اجت��اه  عالية  بدرجة 

ع«  »ع  ال�سيخ  راأي  نف�س  اأنه ميلك  رغم  فقط، 

املجتمع  يف  ال�سحي  التاأمني  تطبيق  ج��واز  يف 

م�سنف  اإن��ه  اإىل  ه��ذا  ي�سري  وق��د  ال�سعودي، 

ت�سنيفاً اإيجابياً لدى اجلماعة التي نتنمون اإليها 

حتى ولو اختلف معه معار�سوه.

كما اأن الردود ال�سلبية املنخف�سة التي جاءت 

عليه بلغت »23« رداً، والتي قد ينظر اإليها باأنها 

ردود عالية اإىل حد ما، لكنها ردود اأقل حدة من 

ال�سيخ »ع ع«، وفيها نوع من االحرتام والتقدير 

م«  »ع  ال�سيخ  ال��ردود:  هذه  على  »مثال  ملكانته 

فتاواه فيها نظر، اأح�سن اهلل خامتته«.

اأف��ع��ال  ردود  م�سمون  اإن  ال��ق��ول  ن�ستطيع 

جتاه  ال�سعودي  املجتمع  اأف���راد 

تُفهم  ال  ال�سحي  التاأمني  تطبيق 

م��ن خ��الل ال��ت��اأوي��ل ال��ذات��ي، بل 

يف  ال�سائدة  املعايري  خ��الل  م��ن 

امل��ج��ت��م��ع واالأخ�����ذ ب��ه��ا م��ن قبل 

االأفراد وقبولها على اأنها معايري 

يح�سل  ال  ع��ن��دئ��ذ  جم��ت��م��ع��ه��م، 

ت��ف�����س��ري وت���اأوي���ل  اخ���ت���الف يف 

انتقال  يتم  الواقع  يف  بل  واالأفكار،  املعتقدات 

اأو عائق،  النا�س دون حائل  التفا�سري بني  هذه 

تقبل  يف  االأف���راد  ب��ني  م�ساكل  ال حت�سل  ل��ذا 

وتداول معاين االأحداث واالأفكار.

وهذا ينطبق ح�سب راأي عامل االجتماع كارل 

منا�سرة  اأو  العقائد  اعتناق  على  مانهامي حتى 

ثابتة  تكون  ال  املعاين  هذه  لكن  معينة،  ق�سية 

ومطلقة اإىل االأبد، بل تعرتيها مراجعات وتنقيات 

روح  م�سايرة  اأجل  من  وحتوير  ت�سكيل  واإع��ادة 

الع�سر، فالتاأمني ال�سحي يعترب من امل�ستجدات 

ذلك  اأدى  ال�سعودي  املجتمع  على  دخلت  التي 

اإىل مراجعات واإعادة ت�سكيل يف املعاين الثابتة 

من اأجل م�سايرة تطورات الع�سر، واإىل اللقاء.

د. علي بن اأحمد ال�سامل

املدينة الطبية اجلامعية

alisalem@ksu.edu.sa
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اال�ستذكار هو  فن ا�سرتجاع املعلومات بدقة 

وكفاءة عالية، ولكي يكون اال�ستذكار فعاالً البد 

تهيئة  على  تعمل  اأن  من  الطالب-  عزيزنا   -

وا�سعاً  اليومية  لن�ساطاتك  ممكنة  بيئة  اأف�سل 

و�سيلة  فقط  لي�ست  الدرا�سة  اأن  عينيك  ن�سب 

لتميزك الذاتي بل مل�ساهمتك الفعالة يف تطور 

اأمتك اأي�ساً.

ت�ساعدك  التي  االإر�سادات  بع�س  يلي  وفيما 

يف اال�ستذكار بفاعلية عالية: 

ابداأ يومك باالأذكار واحر�س على ال�سالة   •
اأنك  وتذكر  يومك،  اهلل  يبارك  حتى  وقتها  يف 

تُوؤجر على كل حلظة تق�سيها يف اقتناء املعرفة.

• اأوِل اأق�سى االهتمام للمحا�سرة؛ فهي تلعب 
دوراً مهماً يف اقتناء املعرفة، فكلما متكنت من 

اأكرث  كنت  املحا�سرة  خ��الل  املعرفة  اكت�ساب 

قدرة على ا�ستذكار معلوماتها، لذا من املنا�سب 

على  ع��اج��ل«  ب�سكل  »ول��و  ب��االط��الع  تقوم  اأن 

ح�سورك  قبل  للمحا�سرة  االأ�سا�سية  املوا�سيع 

لها، والرتكيز العايل اأثناءها، وتدوين املعلومات 

االأ�سا�سية، وامل�ساركة الن�سطة خاللها.

• ا�ستف�سر من اأ�ستاذ املقرر ب�سكل مبا�سر اأو 
التي مل  االأمور  التقنية عن  الو�سائل  من خالل 

تتمكن من فهمها، وتداول مع زمالئك وخا�سة 

املتفوقني منهم ب�ساأنها، وحاول ما اأمكن اأن تكون 

ال�سوؤال  القائل:  املثل  متذكراً  حمددة،  اأ�سئلتك 

الذكي ن�سف االإجابة.

�ساهم ب�سكل فعال يف االأن�سطة الدرا�سية   •
التفاعلية، وال تاأُل جهداً يف ا�ستخدام الو�سائل 

التقنية املتوفرة مثل الربيد االإلكرتوين والو�سائل 

االأخرى التي تتيحها اأنظمة 

التعليم االإلكرتوين.

تكون  اأن  على  احر�س   •
تنمية الرغبة يف اال�ستذكار 

ل��دي��ك ع��ال��ي��ة، وذل����ك من 

خ��الل وج��ود ه��دف حمدد 

وهنا  حتقيقه،  اإىل  ت�سعى 

ياأتي تفوقك الدرا�سي على 

راأ�س القائمة.

رّكز خالل اال�ستذكار،   •
دوراً  يلعب  االنتباه  فرتكيز 

مهماً يف جودة هذه العملية، 

يف  اال�ستذكار  على  وتدرب 

الظروف املختلفة، فتعودك على اال�ستذكار يف 

االأماكن الهادئة فقط قد يجعل تكيفك مع بع�س 

ال�سو�ساء حني ت�سطر لذلك عملية �سعبة.

• احر�س على اأن تكون قراءتك خالل عملية 
ا�ستعرا�س  من خالل:  وذلك  فعالة،  اال�ستذكار 

يف  ال�سروع  قبل  وذل��ك  للدر�س  �سريع  اإجمايل 

اإيالء  باإمعان،  ودرا�سته  تف�سيلي  ب�سكل  قراءته 

واأق�سامها  الرئي�سة  للعناوين  خا�سة  اأهمية 

الفرعية وحفظها لتكوين �سورة اإجمالية عامة 

بني  ال��رتاب��ط  ذهنك وحتقيق  ال��در���س يف  ع��ن 

التو�سيحية  الر�سوم  بدرا�سة  االهتمام  اأجزائه، 

وباالإجابة  التلخي�سية  واجل��داول  واملخططات 

الربط  ال��در���س،  ح��ول  املبا�سرة  االأ�سئلة  ع��ن 

�سبق  التي  واملعلومات  اجلديدة  املعلومات  بني 

اإتقانك  من  تفاعلي  ب�سكل  والتاأكد  درا�ستها، 

لالأجزاء الواردة يف املو�سوع الذي قراأته وذلك 

عن طريق ا�ستعرا�سك غيباً لنقاطها الرئي�سة، 

ثم العودة للمرجع والتاأكد من عدم اإهمالك الأي 

منها.

قم بتلخي�س املو�سوعات من خالل نقاط   •
حمددة ووا�سحة وذات ت�سل�سل منطقي؛ حيث 

جوانب  تذكر  على  ك��ث��رياً  ي�ساعدك  ذل��ك  اإن 

امل��و���س��وع، وميكنك م��ن ال��رب��ط ب��ني اأج��زائ��ه، 

باملعلومات  واالح��ت��ف��اظ  لها،  العميق  والفهم 

اأ�سئلة  اأطول، وميكنك من االإجابة عن  لفرتات 

االختبارات ب�سهولة وي�سر.

• ق��م مب��راج��ع��ة م��ع��ل��وم��ات ال���در����س؛ حيث 
تثبيت  اأهمها  ج��داً  كثرية  فوائد  للمراجعة  اإن 

احلاجة  عند  ا�سرتجاعها  و�سهولة  املعلومات، 

للدرو�س  الدورية  املراجعة  ت�ساعدك  كما  لها، 

ال�سابقة على فهم الدرو�س اجلديدة فهماً كاماًل 

ويف وقت اأقل.

عمادة تطوير املهارات

إرشادات في االستذكار الفعال

التأمين الصحي والمجتمع »5/5«

اأم��ام��ك  ب��ال��ت��ف��اوؤل واالإ����س���رار تفتح 

الدروب

وت�سهل ال�سعوبات والعقبات

وتتي�سر لك االأمور وتتحق االإجنازات

حتى لو واجهتك ال�سخور

خالد العبدالعزيز

االآداب

 رؤية اجتماعية

 إرشادات أكاديمية



متابعة: طه عمر

ت�سوير: بندر احلقباين- و�سلطان العبد 

ال�سالم

للتخطيط  اجل��ام��ع��ة  وك���ي���ل  ب��رع��اي��ة 

نظمت  ع�سريي،  يو�سف  الدكتور  والتطوير 

ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة ور���س��ة العمل 

امل��راج��ع��ن  جمل�س  لأع�����س��اء  التن�سيطية 

وذلك   ،KSU-BOA باجلامعة  املعتمدين 

التا�سعة  1439/5/29ه�،  اخلمي�س  ي��وم 

�سباحاً، مب�ساركة اأكرث من خم�سن مراجعاً 

معتمداً ميثلون 16 كلية ومعهداً باجلامعة.

الق�سومي  �سالح  الدكتور  الور�سة  افتتح 

ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة نيابة  ع��م��ي��د ع��م��ادة 

والتطوير،  للتخطيط  اجلامعة  وكيل  ع��ن 

وح�����س��ره��ا مم��ث��ل��و ال��ك��ل��ي��ات وامل��ع��اه��د 

باجلامعة، م�ست�سارو العمادة، ووكالء عمادة 

التطوير واجلودة، وت�سمنت الور�سة  ثالث 

عمادة  م�ست�سارو  قدمها  علمية  م�ساركات 

اأحمد  ال��دك��ت��ور  وه��م  واجل����ودة،  التطوير 

عكاوي، والدكتور حممد عثماين، والدكتور 

فعالياتها  الور�سة  اختتمت  كما  �ساوين،  تي 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل  بكلمة 

وتوزيع ال�سهادات على امل�ساركن.

التزام الوكالة

 اأكد الدكتور يو�سف ع�سريي اأن الوكالة 

ملتزمة بدعم كافة العمليات التي تزيد من 

عمليات  وت��ويل  اجلامعة،  خمرجات  ج��ودة 

التخطيط والتطوير رعاية واهتماماً كاملن، 

والتطوير  ال��واع��ي  التخطيط  ب��اأن  اإمي��ان��اً 

املتميزة  الإجن��ازات  لتحقيق  بوابة  امل�ستمر 

ت��رت��ق��ي مبخرجات  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 

امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  �سعود  امل��ل��ك  بجامعة 

وهو  املجتمع«،  خدمة  البحث،  »التعليم، 

نهج اجلامعات العاملية التي تعي احتياجات 

تتنا�سب  التي  ال�سرتاتيجيات  وت�سع  الغد، 

واحتياجات امل�ستقبل. 

اإدارة اجلودة

اأن وك��ال��ة  ال��دك��ت��ور ع�����س��ريي  واأو����س���ح 

على  والتطوير حتر�س  للتخطيط  اجلامعة 

لإدارة  �سعود  امل��ل��ك  جامعة  م�سرية  دع��م 

عليها  يرتتب  وما   ،)KSU-QMS(اجلودة

الب�سري  العن�سر  اأن  واأك��د  اإج���راءات،  من 

امل���درب ه��و م��ن ي�سنع ال��ف��ارق، ل��ذا ف��اإن 

الوكالة حري�سة على تنمية مهارات وخربات 

ي�سمن  مبا  باجلامعة  املعتمدين  املراجعن 

تقدمي دعم وم�ساندة متميزة لكافة الربامج 

الأكادميية باجلامعة.

اأهداف حمددة

وذكر الدكتور ع�سريي اأن الوكالة و�سعت 

التن�سيطية  العمل  لور�سة  حم��ددة  اأه��داف��اً 

وه��ي:  ب��اجل��ام��ع��ة  املعتمدين  للمراجعن 

املراجعن  وق��درات  بكفاءة  الرت��ق��اء  زي��ادة 

املعتمدين باجلامعة، والتاأكيد على العمليات 

– نثق  التي  الرفيعة  والأخ��الق��ي��ة  املهنية 

اإىل  اإ�سافة  بها،  متيزهم  يف  اهلل-  بحمد 

اأهمية مواكبة التطور يف معايري هيئة تقومي 

للربامج  مميز  دعم  تقدمي  ل�سمان  التعليم 

الع��ت��م��اد  ع��م��ل��ي��ات  لتي�سري  الأك��ادمي��ي��ة 

اجلامعة  التي حققت  الرباجمي  الأكادميي 

فيها متيزاً، حيث ت�سدرت جميع اجلامعات 

اعتماد  �سهادة  على  بح�سولها  ال�سعودية، 

اإ�سافة  اأكادميياً،  برناجماً   19 ل�  براجمي 

املوؤ�س�سي  الأك���ادمي���ي  الع��ت��م��اد  لتجديد 

للجامعة ملدة 7 �سنوات.

م�سوؤولية كبرية 

اجلامعة  اأن  ع�����س��ريي  ال��دك��ت��ور  وذك���ر 

يقوم  الذي  الفاعل  ال��دور  على  كثرياً  تعول 

موؤكداً  باجلامعة،  املعتمدون  املراجعون  به 

الإجن���ازات  يف حتقيق  ال���دور  ه��ذا  اأهمية 

اهلل  اأمام  م�سوؤولية  واأنها  للجامعة،  املاأمولة 

اأولً ثم اأمام اجلامعة، كما اأثنى على جهود 

اإع��داد  يف  باجلامعة  املعتمدين  املراجعن 

اأكرث من  الذاتية للجامعة، وتقومي  الدرا�سة 

17 برناجماً اأكادميياً باجلامعة موؤخراً. 
ا�ستطالع الآراء  

وكالة  نهج  اأن  ع�سريي  الدكتور  واأ�ساف 

اجلامعة للتخطيط والتطوير هو العمل اجلاد 

امل�ستمر، والتوا�سل الدائم والتعرف على اآراء 

وخ��الل  خدماتها،  م��ن  امل�ستفيدة  اجل��ه��ات 

املرحلة ال�سابقة مت ا�ستطالع اآراء العديد من 

الكليات  بع�س  عمداء  ومنها  اجلهات،  هذه 

التطوير  ووكالء  الكليات،  ووكالء  باجلامعة، 

من  وبع�س  الأق�����س��ام،  وروؤ����س���اء  واجل����ودة، 

اأع�ساء هيئة التدري�س املعروفن بن�ساطهم يف 

عمليات التطوير واجلودة، وبحمد اهلل اأثني 

اجلميع على املراجعن املعتمدين باجلامعة، 

كما نتج عن هذا ال�ستطالع تطوير م�سمى 

اإىل  امل��ق��وم��ن«  »جمل�س  م��ن  املجل�س  عمل 

باجلامعة«،  املعتمدين  املراجعن  »جمل�س 

حيث اأكدت اجلهات امل�ستفيدة اأن ذلك اأكرث 

واقعية للدور الكبري الذي يقومون به، خا�سة 

للكليات  وامل�ساندة  ال��دع��م  يقدمون  واأن��ه��م 

ولي�س التقومي فقط. 

غاية كربى

فيما ذكر عميد عمادة التطوير واجلودة 

الدكتور �سالح الق�سومي اأن و�سوح الهدف، 

التي  املوؤ�سرات  اأهم  اأحد  به  التم�سك  وقوة 

ت�سري اإىل ال

يثمر  �سوف  الذي  وامل�ستمر  اجلاد  عمل 

-بعون اهلل وتوفيقه- عن حتقيق الأهداف 

التطوير  عمادة  واأن  املن�سودة،  والطموحات 

واجلودة بوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير 

تعمل جاهدة على دعم جهود كافة وحدات 

بكافة  لالرتقاء  كلياتها  وبخا�سة  اجلامعة 

عملياتها، التي من بينها الربامج الأكادميية، 

لعمليات  املرجعية  تكون  اأن  على  تعمل  كما 

هذه  ولعل  اجلامعة،  يف  واجل��ودة  التطوير 

اإىل حتقيق غاية  الأه��داف جمتمعة ت�سعى 

لبلوغ  روؤي��ة اجلامعة  األ وه��ي دع��م  ك��ربى، 

جمتمع  بناء  يف  والتميز  العاملية  ال��ري��ادة 

املعرفة.

جهود خمل�سة 

اأن  الق�سومي  �سالح  الدكتور  واأ���س��اف 

يف  املتعاونة  اجل��ه��ات  دور  تقدر  اجلامعة 

ويف  باجلامعة،  املعتمدين  املراجعن  جناح 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكالة  مقدمتهم 

امل��راج��ع��ن،  دور  ت��ق��در  كما  والأك��ادمي��ي��ة؛ 

فلجهودهم ب�سمة وا�سحة للعيان خا�سة يف 

حتقيق اجلامعة ملراكز متميزة على م�ستوى 

اململكة يف العتماد الأكادميي الرباجمي.

نظرة اإيجابية 

اأن  واجل����ودة  التطوير  عميد  واأ���س��اف 

ال��ع��م��ادة م��ل��ت��زم��ة ب��دع��م ج��ه��ود جمل�س 

وتت�سرف  باجلامعة،  املعتمدين  املراجعن 

ل��ك��اف��ة وح����دات اجلامعة  ال��دع��م  ب��ت��ق��دمي 

قيامها  يف  ف��ر���س جناحها  م��ن  ي��زي��د  مب��ا 

بالأدوار املنوطة بها، واأن الور�سة التن�سيطية 

هامة  خطوة  متثل  باجلامعة،  للمراجعن 

لإدارة  اجلامعة  م�سرية  تطبيق  م�سرية  يف 

اجلودة KSU-QMS،  وتاأتي انطالقاً من 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  حر�س 

ع��ل��ى ���س��م��ان ج���ودة ال��ربام��ج الأك��ادمي��ي��ة 

باجلامعة.

الرتقاء باملهارات  

فيما عرب امل�ساركون عن �سكرهم للرعاية 

امل�ستمرة التي حظوا بها من عمادة التطوير 

واجلودة، حيث حتر�س العمادة على الرتقاء 

العمل  ور���س  وت��ق��دم  مبهاراتهم،  امل�ستمر 

املتخ�س�سة التي تزيد من هذه املهارة، كما 

اأنهم  باجلامعة  املعتمدون  املراجعون  اأو�سح 

ح�سلوا باجلامعة على العديد من الدورات 

التدريبية املتخ�س�سة التي قدمها م�ست�سارو 

عمادة التطوير واجلودة، واأن عملية مراجعة 

الربامج الأكادميية تعد اأحد املراحل املهمة 

باجلامعة  الأكادميية  الربامج  ح�سول  يف 

على العتماد الأكادميي الرباجمي.

وكالء التطوير واجلودة

واجلودة  التطوير  عمادة  وكيل  اأكد  فيما 

ل�سوؤون التطوير الدكتور م�سفر ال�سلويل مدى 

اأهمية دور املراجعن املعتمدين باجلامعة يف 

حتقيق اجلامعة للهدف ال�سرتاتيجي الأول 

 ،KSU2030ال�سرتاتيجية اخل��ط��ة  م��ن 

يف  والتميز  امل��ج��الت  جميع  يف  »الإج����ادة 

جم��الت حم���ددة«؛ كما ت��اأت��ي ال��ت��زام��اً من 

وبخا�سة  ال�سرتاتيجية  بقيمها  اجلامعة 

»اجلودة والتميز«، كما ذكر الدكتور عبداهلل 

التطوير  عمادة  وكيل  احليدري  حممد  بن 

واجلودة ل�سوؤون اجلودة اأن العمادة حتر�س 

املراجعن  بقدرات  امل�ستمر  الرتقاء  على 

التدريب  عملية  واأن  باجلامعة،  املعتمدين 

خطة  �سمن  تاأتي  العمل  وور���س  امل�ستمرة 

تنفيذها  على  العمادة  تعمل  وا�سحة  عمل 

عمادة  اأن  كما  حم���ددة،  اأه���داف  لتحقيق 

ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة حت��ر���س ع��ل��ى متابعة 

موؤ�سرات اأداء بكل دقة �سعياً لتحقيق املزيد 

من الإجنازات التي تدعم م�سرية اجلامعة.

17 23متابعة  العدد 1297 - الأحد 9 جمادى الآخرة  1439هـ املوافق 25 فرباير 2018م

ورشة عمل المراجعين المعتمدين تدعم مسيرة إدارة الجودة
باجلامعة.. ومعهدًا  كلية  و16  مراجعًا   52 فيها  �شارك 

د. عسيري: الوكالة ملتزمة بدعم كافة العمليات التي تزيد من جودة مخرجات الجامعة



امل�س�ؤولية االجتماعية  نادي  نظم 

بجامعة امللك �سع�د حملة مبنا�سبة 

االأط��ف��ال،  ل�سرطان  العاملي  ال��ي���م 

حيث تهدف احلملة اإىل تفعيل الي�م 

العاملي ل�سرطان االأطفال.

و����س���اح���ب احل���م���ل���ة ع�����دد م��ن 

الربامج امل�ساحبة بداأت بي�م مفت�ح 

يف م�ست�سفى احلر�س ال�طني، حيث 

���س��ارك ع��دد م��ن ط��اب وطالبات 

اجلامعة يف زيارة االأطفال امل�سابني 

لهم،  الهدايا  وت��ق��دمي  بال�سرطان، 

الرتفيهي  الربنامج  انطلق  وبعدها 

املعد  امل�سرح  خ��ال  من  امل�ساحب 

برنامج  وكذلك  الرتفيهية،  والفرقة 

امل�سابقات ودع�ة االأهايل للم�ساركة 

يف الربنامج، كما مت ت�سليم الهدايا 

جلميع االأطفال امل�ساركني.

ال��ربام��ج  م��ن  ع���دد  �سيقام  ك��م��ا 

واملنا�سبات يف كلٍّ من: اأبها، وكذلك 

الأورام  ف��ه��د  امل��ل��ك  م�ست�سفى  يف 

اإىل  باالإ�سافة  االأط��ف��ال،  �سرطان 

عدٍد من امل�الت واالأ�س�اق واملدار�س 

واجلامعات وطباعة اأكرث من ع�سرة 

اأكرث من ١٠٠  وت�زيع  برو�س،  اآالف 

األف برو�س�ر للت�عية بهذا امل��س�ع 

.

النادي  اأن  النادي  م�سرف  واأك��د 

طريق  ع��ن  اإع��ام��ي��ة  حملة  اأط��ل��ق 

و�سائل الت�ا�سل االجتماعي للتعريف 

وطرق  واأ�سبابه  االأطفال  ب�سرطان 

عاجه، واأن تفعيل هذا الي�م يهدف 

االأط��ف��ال  ب�سرطان  التعريف  اإىل 

وم�ساركتهم ودعمهم نف�سًيا، وتفعيل 

هذه  ملثل  احلك�مية  اجل��ه��ات  دور 

اجلامعة  ري��ادة  اإىل  من�ًها  الفئات، 

اإىل  تهدف  التي  تبني احلمات  يف 

ت�عية املجتمع واالإ�سهام فيه ب�سكل 

فاعل واإيجابي.

ك�ن  م�سابقة  امل�سرح  اإدارة  تنّظم 

ف��ري��ق��ك امل�����س��رح��ي، وت���ه���دف اإىل 

وفن�ن  امل�سرح  يف  امل�اهب  اكت�ساف 

العر�س يف كل مك�ناته :

املحت�ى:

ت�سمل امل�سابقة عرو�ساً م�سرحية 

تقّدم اأمام اجلمه�ر و تقّيمها جلنة من 

االأكادمييني واملهتمني.

االأهداف:

املتميزة  للطاقات  الفر�سة  اإتاحة 

يف امل�����س��رح وف��ن���ن ال��ع��ر���س حتى 

اجلامعي  ال��سط  يف  اأعمالها  تقدم 

واالأو�ساط االأخرى، واكت�ساف امل�اهب 

يف كل مكّ�نات العر�س امل�سرحي.

�سروط امل�سابقة : 

من  امل�ساركني  ك��ل  يك�ن  اأن   -  1
واالإخ��راج  التمثيل  حيث  من  الطلبة 

وال�سين�غرافيا والتقنيات.

من  الن�س  يك�ن  اأن  يف�ّسل   -  2
تاأليف الطلبة وي�سرتط اعتماده قبل 

اإرف��اق  وي�سرتط  العمل،  يف  ال�سروع 

ن�سخة من الن�س االأ�سلي.

3 - اأن تك�ن لغة العرو�س العربية 
الف�سحى.

4 - اأال تقل مدة العر�س عن 45 
دقيقة واأال تتجاوز ال�ساعة و30 دقيقة.

الق�سايا  العرو�س  تتناول  اأن   -  5

اإىل  تدع�  واأال  الراهنة  االإن�سانية 

التطرف والعنف واالإق�ساء والتمييز 

العن�سري.

6 - اأال يقل عدد امل�ساركني عن 3 
وال يزيد عن 12. 

7 - جائزة واح��دة الأف�سل عر�س 
متكامل وقيمة املكافاأة 10000 ريال، 

لت�سجيل  م�عد  اآخ��ر  يك�ن  ان  على 

1439/6/20ه�.

نظم ق�سم الرتبية البدنية م�ؤخرا 

امللك  ملكتبة  للطاب  ميدانية  زي��ارة 

�سلمان املركزية، رافقهم فيها الدكت�ر 

ملجد حممد ال�سديري.

 وقد نالت الزيارة اإعجاب الطاب 

االط��اع  فر�سة  لهم  اأتيحت  اللذين 

املاج�ستري  ر���س��ائ��ل  م��ن  ع���دد  على 

يف  البح�ث  من  وغريها  والدكت�راه 

جمال تخ�س�سهم. وقد اأو�سح الدكت�ر 

عبداهلل حامد اللهيبي رئي�س الق�سم 

اأن هذه الزيارة تعزز مفاهيم القراءة 

وتعرف الطالب على كيفية ال��س�ل 

اإىل امل�سادر واملراجع العلمية وت��سع 

البحث  اآف����اق خ��ربات��ه��م يف جم���ال 

العلمي، كما اأكد د. اللهيبي على اأن 

مثل  ال��دائ��م��ة يف  ال��ط��اب  م�ساركة 

اإمتاكهم  يف  ت�سهم  ال��زي��ارات  ه��ذه 

قدرة  وتنمي  املعرفة  وا�ستخدامهم 

االبتكار العلمي لديهم، واإن لها االأثر 

االإيجابي الكبري يف بناء اإ�سرتاتيجية 

التح�ل اإىل جمتمع املعرفة ويف اإعداد 

معلم االأجيال القادمة.

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

تصنيف الجمعيات.. حوار مكاتب 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

باجلامعة،  العلمية  اجلمعيات  اأداء  كفاءة  نتائج  تقرير  يثري 

املاحظة  ولكن  االأ�سئلة.  من  الكثري  العدد،  هذا  يف  واملن�س�ر 

بداأت يف دخ�ل  العلمية  اأن جمعياتنا   االأ�سئلة، وهي  اأهم من 

نفق الت�سنيف  واملقارنات، وه�  نفق ط�يل وعلى كل جمعية اأن 

تبحث عن �سمعة بقاء يف نهاية هذا النفق. 

فالتقرير ي�سري اإىل جمعيات ذات تاريخ وح�س�ر جماهريي، 

مكانها  يف  و�سعها  قد  دقيقة  مبعايري  فالت�سنيف  ه��ذا  وم��ع 

من  بالرغم  تتقدم  واأخ��رى  القائمة،  ذيل  من  بالقرب  الطبيعي 

فاإن  ولذا  اجلماهريي.  ح�س�رها  غياب  ورمبا  مت�يلها  �سعف 

االأ�سئلة �ستك�ن حا�سرة من اأع�ساء اجلمعيات العلمية التي قد 

ترى يف هذا التقرير عل� �ساأن، واأخرى على النقي�س منه. 

ونحن هنا يف ر�سالة اجلامعة ن�د اأال يك�ن النقا�س ح�ل نتائج 

التقرير عبارة عن جمم�عات يف مكاتب، وينتهي النقا�س كالعادة 

من  تدريجي  ان�سحاب  وبداية  معلنة،  وغري  ذاتية  م�اقف  اإىل 

اأن�سطة اجلمعيات، وعندما ي�سبح احل�ار معلناً، فكل �ساحب 

راأي مفيد يجب اأن ي�سل وي�ؤخذ به اأو على االأقل ليكن معل�ًما 

للجميع يف ظل غياب تفا�سيل التقرير.

 ندع�كم للم�ساركة بالراأي ح�ل امل��س�ع، وليكن على االأقل: 

هل املقارنة بني اجلمعيات من خمتلف التخ�س�سات عدالً؟ اأم 

العل�م  االإن�سانية وال�سحية  ال بد من اعتماد من�ذج م�سارات 

والتطبيقية؟ 

األخيرة17 العدد 1297 - الأحد 9 جمادى الآخرة  1439هـ املوافق 25 فرباير 2018م 24

�ل�شنة �لأوىل �مل�شرتكة تنفذ خطة �إخالء وهمي مب�شاركة 4000 طالب وموظف

»المسؤولية االجتماعية«  يحتفل باليوم العالمي لسرطان األطفال

مسابقة كون فريقك.. من إدارة المسرح

اإلعالن عن فترة التحويل الداخلي بين 
الكليات و التخصصات األكاديمية

اأعلنت عمادة �س�ؤون القب�ل والت�سجيل عن فتح فرتة التح�يل الداخلي 

الثاين  الدرا�سي  الف�سل  خال  االأكادميية  والتخ�س�سات  الكليات  بني 

للنظام  االإلكرتونية  الب�ابة  طريق  عن  1439/1438ه�  اجلامعي  للعام 

تقدمي  ب��داأ  حيث   .  /https://edugate.ksu.edu.sa االأك��ادمي��ي 

الطلبات ي�م االأحد امل�افق 1439/6/2 ه� وي�ستمر حتى ي�م اخلمي�س 

امل�افق 1439/6/27ه�.

جتدر االإ�سارة اإىل اأن �سروط التح�يل ت�سمنت النقاط التالية: 

اأخرى داخل  اإىل  كلية  �س�اًء من  التح�يل  الب�ابة تقدمي طلب  تتيح   -

اجلامعة اأو من تخ�س�س اإىل اآخر داخل الكلية.

يكن  مل  ما  التخ�س�س  على  التقدمي  يبداأ  اأن  الطالب  ي�ستطيع  لن   -

حمققاً للمعدل املطل�ب للتح�يل اإىل التخ�س�س.

واتخاذ  اإليها  التح�يل  طلبات  ودرا�سة  با�ستعرا�س  الكليات  -تق�م   

القرار وفق �سروط التح�يل اخلا�سة بكل تخ�س�س وعدد املقاعد املتاحة.

امل�افقة على حت�يله من  والتاأكد من  الطلب  متابعة  للطالب  - ميكن 

خال ب�ابة النظام االأكادميي.

 -يف حال عدم م�افقة الكلية على طلب التح�يل في�ستطيع الطالب 

تقدمي طلب حت�يل على تخ�س�س اآخر خال فرتة التقدمي.

زيارة  يرجى  التح�يل  �سروط  و  اإج���راءات  ح�ل  املعل�مات  من  ملزيد 

ال�سفحة اخلا�سة بالتح�يل من كلية اإىل اأخرى داخل اجلامعة على م�قع 

http://dar.ksu.edu.sa/ar/  : الرابط  على  واملت�افرة  العمادة 

int_transfer

يح�ضل �أف�ضل عر�ض على 10000 ريال

جتاوزت 41 مليون ريال

صرف مكافآت طالب وطالبات الجامعة
اأعلنت عمادة �س�ؤون القب�ل والت�سجيل 

�سرف  املا�سي  الثاثاء  ي���م  ب��داأت  اأنها 

املكافاآت وبدل االإعاقة للطاب والطالبات 

لعام  الثاين  الدرا�سي  بالف�سل  املنتظمني 

1439/1438ه�، وذلك عن �سهر جمادى 
ري��ال،  ملي�ن   41 جت��اوز  مببلغ   االأوىل، 

والت�سجيل  ال��ق��ب���ل  عميد  ب��ذل��ك  ���س��رح 

الدكت�ر با�سل ال�سدحان.

التربية البدنية 
يساهم في بناء 
مجتمع المعرفة


