
 �سارك من�سوبو اإدارة امل�سرح مبعية جمموعة طالب امل�سرح 

اجلامعي يف مهرجان امل�سرح العربي يف دورته العا�سرة، والذي 

اأقيم يف العا�سمة التون�سية خالل الفرتة من 10 - 16 يناير 

للم�سرح،  العربية  الهيئة  عام  كل  تنظمه يف  وال��ذي  2018م، 
ويعترب اأحد اأهم الفعاليات مبجال امل�سرح يف العامل العربي، 

وذلك يف اإطار اهتمام عمادة �سوؤون الطالب باإك�ساب 

منها  من�سوبيها وطالبها املعارف واملهارات، واإمياناً 

ب�سرورة التدريب امل�ستمر لرفع م�ستوى الأداء.
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تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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»البحث العلمي«: آخر موعد للتقديم للجائزة.. اليوم »بيئة آمنة لقيادة المرأة«.. 0305

صندوق لرعاية طالب المنح.. الثالثاء
الأول  امللتقى  ال��ق��ادم  ال��ث��الث��اء  اجل��ام��ع��ة  حتت�سن 

الدرا�سية  امل��ن��ح  ط��الب  ل��رع��اي��ة  اخل���ري  لل�سندوق 

اململكة  عام  مفتي  �سماحة  وح�سور  برعاية  باجلامعة، 

ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سيخ، كما �سي�سرف 

امللتقى عدد من الأمراء واأ�سحاب املعايل والف�سيلة.

وثّمن مدير اجلامعة د. بدران العمر رعاية �سماحة 

املفتي للملتقى وت�سريفه للجامعة ومن�سوبيها وطالبها، 

كما عرب عن تقديره للجهات املانحة لل�سندوق اخلري 

لرعاية طالب املنح واهتمامها برباجمه، والتي من بينها 

العتبارية  ال�سخ�سيات  فيه  جتتمع  الذي  امللتقى  هذا 

وكذلك  اأعمال،  ورجال  وم�سوؤولني  علماء  من  الداعمة 

املوؤ�س�سات ذات الهتمام برعاية ودعم طالب املنح.

يذكر اأن امللتقى �سيقام ال�ساعة10:00 �سباح الثالثاء 

3 رجب 1439ه� يف قاعة ال�سيخ حمد اجلا�سر »26 اأ« 
املفتي  ل�سماحة  كلمًة  ويت�سمن  الرئي�س،  اجلامعة  ببهو 

واأخرى ملعايل املدير وعر�ساً مرئياً وم�سهداً رمزياً لعدد 

من طالب املنح، ويختتم بندوة حول عدد من الق�سايا 

الدكتور  ال�سيخ  معايل  ي�سرفها  املنح  طالب  تهم  التي 

وزارة  يف  الدرا�سية  املنح  اإدارة  ومدير  املطلق  عبداهلل 

التعليم الدكتور �سطام النمي، ويديرها املدير التنفيذي 

لل�سندوق اخلري الدكتور خالد بن حممد ال�سنيرب.
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مدير الجامعة يشكر 
»التربية«

مؤتمر »جستن18« يطلق جائزة للتميز

اأعدت كلية الرتبية 

ال�سنوي  تقريرها 

عن العام اجلامعي 

1438ه�،  /1437
ا�ستمل  وال����ذي  

ع���ل���ى ت��ع��ري��ف 

ب�����ال�����ك�����ل�����ي�����ة 

والأق�������������س������ام 

ال���ت���اب���ع���ة ل��ه��ا 

التدري�س  هيئة  لأع�ساء  الإجن���ازات  اأه��م   ور�سد 

والور�س  املوؤمترات  وح�سور  املن�سورة  البحوث  من 

التي  واجل��وائ��ز  املجتمعية  واخل��دم��ات  التدريبية 

الوكالت  ات  اإجن��از  عن  وتقارير   عليها،  ح�سلوا 

باأعداد  اإح�سائيات  ومنها  لها،  امل�ساندة  والوحدات 

البكالوريو�س  ملرحلة  واخلريجني  امل�سجلني  الطالب 

واملاج�ستر والدكتوراه.  وتاأمل كلية الرتبية اإزاء ذلك 

املعنيني  فائدة جلميع  ذا  مرجعاً  التقرير  يكون  باأن 

لتح�سني  التطويرية   اخلطط  ر�سم  يف  ي�ساعدهم 

الكلية ومبا ي�سهم يف حتقيق روؤيتها باأن ت�سبح »بيت 

خربة« على امل�ستوى الوطني والإقليمي.  

كلية  عمادة  تلقت  املتميز  اجلهد  لهذا  وتقديراً 

اجلامعة  مدير  معايل  م��ن  �سكر  خطاب  الرتبية 

التقرير  هذا  اإعدادها  نظر  العمر  بدران  الدكتور 

مثمناً ما ت�سمنه من اإجنازات على م�ستوى الأق�سام 

تتقدم  وبدورها  لها،  امل�ساندة  والوحدات  والوكالت 

عمادة الكلية بال�سكر اجلزيل للجنة اإعداد التقرير 

ال�سنوي ملا بذلوه من جهٍد كبر لإجناز هذا العمل. 

ولالطالع على حمتوى التقرير ميكن الرجوع اىل 

الرابط التايل :

education.ksu.edu.sa/sites/education.

  ksu.edu.sa/files/attach/ksu_report.pdf

الملتقى الثاني لريادة 
األعمال.. غدًا

فتح باب الترشح 
لمناصب قيادية بالجامعة

 »سعف« يحقق المركز األول في ماراثون شل البيئي

عالج إشعاعي باإللكترون لسرطان 
»الطبية«  الثدي بـ

رعاية  باجلامعة، وحتت  الأعمال  ريادة  معهد  ينظم 

الثاين  امللتقى  العي�سى  د.اأح��م��د  التعليم  وزي��ر  معايل 

نقل  »حتفيز  امل�ساحب:  وامل��ع��ر���س  الأع��م��ال  ل��ري��ادة 

التقنية وريادة الأعمال لدعم التنوع القت�سادي« بفندق 

اإنرتكونتيننتال الريا�س، يف الفرتة من 2-7/4 1439ه� 

املوافق 19-3/21 2018م. �سرح بذلك امل�سرف العام 

على معهد ريادة الأعمال د.اإبراهيم احلركان، ويهدف 

امللتقى اإىل امل�ساهمة يف حتقيق روؤية اململكة 2030من 

وريادة  والبتكار  التقنية  منظومة  وتنمية  تطوير  خالل 

الأعمال، ويت�سمن جل�ستي عمل رئي�سيتني و12 ور�سة 

عمل و7 حلقات نقا�س، ت�سم 24 متحدًثا يف موا�سيع 

التقنية  وترخي�س  الفكرية  وامللكية  والبتكار  الإب��داع 

يقدمها  الأع��م��ال،  وري��ادة  والنمذجة  التقنية  وتطوير 

م�سوؤولون ونخبة من املخت�سني العامليني، كما ي�ساحبه 

و�سركات  حكومية  جهة   50 م��ن  اأك��ر  ي�سم  معر�س 

وموؤ�س�سات اأهلية وحكومية ذات العالقة.

اأع����ل����ن����ت ال���ل���ج���ن���ة 

ال���س��ت�����س��اري��ة لخ��ت��ي��ار 

عمداء الكليات واملعاهد 

وب�����ن�����اًء ع���ل���ى ت��وج��ي��ه 

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل 

القبول  باب  فتحها  عن 

عميد  ملن�سب  للرت�سح 

ك���ل���ي���ة ال�����ط�����ب، ط��ب 

الأم��ر  وكلية  الأ���س��ن��ان 

عبدالعزيز  بن  �سلطان 

التجديد  طريق  عن  وذلك  الطارئة،  الطبية  للخدمات 

للعميد احلايل اأو التعوي�س عنه، وكذلك تقييم العميد 

احلايل والذي �ستنتهي فرتة عمادته، وذلك عن طريق 

الرابط التايل واملوجود يف موقع اللجنة الإلكرتوين

https://eservices.ksu.edu.sa/  

اأمني  اجلامعة  لر�سالة  ذلك  ذكر   DeansSelection
�سر اللجنة الأ�ستاذ جنيب الغريري. 
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ألول مرة 
عربيًا

02

23

»مسرح الجامعة« يشارك 
في مهرجان المسرح العربي 

بتونس 

حقق فريق �سعف من كلية الهند�سة املمثل جلامعة 

امللك �سعود املركز الأول لل�سنة الثانية على التوايل على 

ماراثون  يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  م�ستوى 

�سل البيئي-اآ�سيا املقام يف �سنغافورة يف الفرتة من 8 

اإىل 11 مار�س 2018م، �سمن فئة ال�سيارات التي تعمل 

بالبنزين، حيث قطع م�سافة 277 كلم/لرت، وكان ترتيبه 

البنزين،  فئة  يف  اآ�سيوياً  فريقاً   31 بني  من  ال�ساد�س 

وحقق كذلك املركز  الثالث ع�سر على جميع حمركات 

الحرتاق الداخلي »ال�سيارات التي تعمل على البنزين 

والإيثانول والهيدروجني«، وكان اأول فريق من بني 120 

يجتاز الفح�س الفني لل�سيارات والذي يت�سمن  فريقاً 

ويتمثل هدف  وال�سالمة.  بالت�سغيل  موا�سفات خا�سة 

امل�سابقة يف ت�سنيع �سيارات موفرة للطاقة، تقطع اأطول 

طالب  عدد  بلغ  حيث  الطاقة،  من  قدر  باأقل  م�سافة 

فريق �سعف  23 طالباً، وقد عمل الفريق على حت�سني 

كفاءة حمرك ال�سيارة »ريا�س2-« بناًء على ما تو�سل 

ت�سميم  وتعديل  املا�سية،  ال�سنوات  يف  زمالوؤهم  اإليه 

ج�سم ال�سيارة امل�سنع من فايرب الكربون مبا يوفر طاقة 

احلركة با�ستخدام برنامج حا�سوبي.



برنامج  -�ضمن  الأورام  فريق طبي يف جمال   حقق 

الطبية  باملدينة  اجلامعي  الأورام  مبركز  الثدي-  اأورام 

اجلامعية بجامعة امللك �ضعود جناحاً مميزاً ي�ضاف ل�ضجل 

اإجنازات اجلامعة يف املجال الطبي، وذلك باإجراء عملية 

تقنية  با�ضتخدام  مبكر  ثدي  ب�ضرطان  ملري�ضة  جراحية 

 Intra Operative« بالإلكرتون  الإ�ضعاعي  العالج 

.»Electron Radiotherapy IOERT
واأو�ضح رئي�س الفريق اجلراحي امل�ضارك يف العملية 

الربوفي�ضور عبدالعزيز ال�ضيف بعد العملية اأن املري�ضة 

اأعطيت اجلرعة الإ�ضعاعية املنا�ضبة لبنية اجل�ضم ونوع 

مع  يتنا�ضب  العالجي  الإج��راء  هذا  اأن  موؤكداً  املر�س، 

املراحل املبكرة من الورم فقط.

من  النوع  ه��ذا  اأن  اإىل  ال�ضيف  الربوفي�ضور  واأ���ض��ار 

العالج قد اأثبت جناحه عامليا،ً وتعترب هذه احلالة هي 

العامل  يف  التقنية  ه��ذه  با�ضتخدام  تعالج  التي  الأوىل 

العربي.

امل�ضارك  الإ�ضعاعي  العالج  فريق  رئي�س  اأفاد  بدوره 

الدكتور  بالأ�ضعة  الأورام  عالج  ا�ضت�ضاري  العملية  يف 

عبداهلل ال�ضحيباين اأن من مزايا هذه التقنية اخت�ضار 

اإىل ع�ضر دقائق بحيث يتم  اأ�ضابيع   6 فرتة العالج من 

العالج بالإ�ضعاع وقت العملية اجلراحية، ويكون تاأثريها 

للعالج  التقليديِة  بالطرق  مقارنًة  اجللد  على  حم��دوداً 

مبحدودية  يتميز  الإج���راء  ه��ذا  اأن  مبيناً  الإ�ضعاعي، 

العالج  بطرق  مقارنًة  والقلب  الرئة  على  الإ�ضعاع  اآثار 

الإ�ضعاعي التقليدي.

على  املبني  ال��ط��ب  اأن  ال�ضحيباين  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

ال��رباه��ن ي��دع��م ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ع��الج الإ���ض��ع��اع��ي 

با�ضتخدام الإلكرتون لتوافر املعلومات املوؤكدة حول اأمان 

وفاعلية هذه الطريقة.

املتفوقن  الطلبة  برنامج  من هدف  انطالقاً 

يف  الإ�ضهام  على  والقائم  باجلامعة  واملوهوبن 

نواة  ليكونوا  املوهوبن  اجلامعة  طلبة  اإع��داد 

ملجالت املوهبة املتعددة على م�ضتوى اجلامعة 

وامل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل ت��ق��دمي رع��اي��ة متميزة 

املهارية  الناحية  من  املوهوبن  اجلامعة  لطلبة 

ور�ضة  الربنامج  اأق��ام  والبتكارية،  والإبداعية 

بعنوان  ودورة  ط��اق��ة«  »امل��وه��ب��ة  بعنوان  عمل 

لطلبة  خ�ض�ضت  الإبداعي«  التفكري  »مهارات 

اجلامعة املوهوبن من خمتلف كليات اجلامعة.

املهند�س  ط��اق��ة  امل��وه��ب��ة  عمل  ور���ض��ة  ق��دم 

�ضليمان الهوي�ضن وبح�ضور 25 طالباً موهوباً، 

من  امل��وه��وب  اإف���ادة  لكيفية  الور�ضة  وتطرقت 

انطالقة  لتكون  واكت�ضافها  الكامنة  موهبته 

وطاقة نحو النجاح.

»مهارات  بعنوان  دورة  الربنامج  اأق��ام  كما 

الطلبة  اإك�����ض��اب  ب��ه��دف  الإب���داع���ي«  التفكري 

املوهوبن امل�ضاركن جمموعة متنوعة من اأدوات 

التفكري الإبداعي واملهارات ذات ال�ضلة، قدمها 

ال�ضنة  عمادة  مببنى  العمودي  �ضعيد  الدكتور 

الأوىل امل�ضرتكة وبح�ضور 28 طالباً موهوباً من 

العديد  الدورة  كليات اجلامعة، وتخلل  خمتلف 

من الأن�ضطة التي تفاعل معها الطالب بحما�س 

وحيوية.

ويف ختام الدورة والور�ضة تقدم م�ضرف م�ضار 

ال�ضمراين  �ضالح  الأ�ضتاذ  بالربنامج  املوهوبن 

بال�ضكر ملقدمي الدورة والور�ضة واأطلع الطالب 

التي  القادمة  ال���دورات  طبيعة  على  احل�ضور 

�ضت�ضهم ب�ضكل جوهري يف �ضقل املواهب التي 

يتمتعون بها.

 اأ�ضدرت كلية الطب العدد الأول من املجلة العلمية 

�ضت�ضدر  »JNSM«، وهي جملة ف�ضلية  الطب  لعلوم 

بواقع عددين يف عام 2018، وبواقع اأربعة اأعداد بدًءا 

من عام 2019.

واملراجعات  الر�ضينة علمياً  البحوث  املجلة  وتن�ضر 

يف النواحي التطبيقية والنظرية ملختلف ميادين العلوم 

الطبية والتعليم الطبي. 

والبحث  العليا  للدرا�ضات  الطب  كلية  وكيل  واأبدى 

العلمي الدكتور ماجد املا�ضي �ضعادته بانطالق العدد 

حتمل  اأن  ثقته  ع��ن  معرباً  ال��ط��ب،  جملة  م��ن  الأول 

اإ�ضافة للمعرفة والبتكار يف معاجلة كثري من امل�ضاكل 

يتعلق  فيما  �ضواًء  ال�ضحية  الرعاية  نُظم  تواجه  التي 

ال�ضحة  اأو  ال�ضحية  ال�ضيا�ضات  اأو  الطبي  بالتعليم 

العامة اأو بحوث العلوم الإكلينيكية والعلوم الأ�ضا�ضية 

ذات ال�ضلة بالأمرا�س، وما �ضتحققه –باإذن اهلل- من 

قيمة م�ضافة للمجال الطبي يرقى اإىل الدور الرائد 

م�ضتوى  على  الطبي  والبحث  التعليم  الطب يف  لكلية 

اأو�ضح رئي�س  اململكة واملنطقة ب�ضكل عام. من جانبه 

حترير املجلة الدكتور اأحمد باهمام اأن املجلة تهدف 

التخ�ض�ضات  جلميع  امل�ضتمر  املهني  التطوير  اإىل 

الطبية من خالل ن�ضر خمتلف الأبحاث العلمية ذات 

ال�ضلة باملو�ضوعات املعا�ضرة يف العلوم الطبية وبحوث 

العلوم الأ�ضا�ضية، مبيناً اأن املقالت املن�ضورة يف املجلة 

املمار�ضة  ف��روع  جميع  يف  املتميزة  البحوث  ت�ضمل 

والطب  العامة،  وال�ضحة  الطبي،  والتعليم  ال�ضريرية، 

واملوا�ضيع  ال�ضحية،  وال�ضيا�ضات  الثقافات،  ب��ن 

احليوية.  الطبية  البحوث  جمتمع  تهم  التي  العامة 

واأ�ضار اإىل ن�ضر املجلة لعدة اأنواع من املقالت مبا يف 

والأ�ضا�ضية  ال�ضريرية  احليوية  الطبية  البحوث  ذلك 

املراحل  يف  هي  التي  البحوث  اأو  ال�ضغرية  »البحوث 

التطوير«، ال�ضتعرا�ضات، تقارير حت�ضن  الأوىل من 

وامل��را���ض��الت  النظر  وج��ه��ات  افتتاحيات،  اجل���ودة، 

املتعلقة بامل�ضائل ال�ضريرية.

 كما �ضتقوم املجلة بتحكيم الأبحاث املقدمة ون�ضرها 

بدون اأية ر�ضوم لال�ضرتاك، لفتاً اإىل اأن املجلة متوفرة 

الإلكرتوين  املوقع  على  اأي�ضاً  ومتاحة  ورق��ي  ب�ضكل 

للمجلة ما ي�ضمن انت�ضارها ب�ضكل اأو�ضع. 

علمية  JNSM هي جملة  اأن جملة  بالذكر  جدير 

العلمية  املوؤ�ض�ضات  من  عدد  يف  ومفهر�ضة،  حمكمة 

ودولية،  حملية  حترير  هيئة  عليها  وي�ضرف  العاملية، 

حتكيم  جلنة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ا�ضت�ضاري،  وجمل�س 

من  والخت�ضا�س  اخل��ربة  ذوي  م��ن  ودول��ي��ة  وطنية 

خمتلف التخ�ض�ضات الطبية، وقد ا�ضتمل العدد الأول 

ومقالن  افتتاحيان،  »م��ق��الن  م��ق��الت:  ت�ضعة  على 

ا�ضتعرا�ضيان، وعدد �ضتة مقالت اأ�ضيلة«.
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الموهبة طاقة.. ومهارات التفكير اإلبداعي 
لموهوبي الجامعة

»علوم الطب«.. نجم جديد في سماء 
الصحافة العلمية

فتح باب الترشح لبعض 
المناصب القيادية بالجامعة

»طبية«  العالج اإلشعاعي باإللكترون لسرطان الثدي بـ
الملك سعود

ال�ضت�ضارية  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 

واملعاهد  الكليات  عمداء  لختيار 

مدير  م��ع��ايل  توجيه  على  وب��ن��اًء 

القبول  ب��اب  فتحها  عن  اجلامعة 

للرت�ضح ملن�ضب عميد كلية الطب، 

طب الأ�ضنان وكلية الأمري �ضلطان 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  بن 

الطارئة، وذلك عن طريق التجديد 

عنه،  التعوي�س  اأو  احلايل  للعميد 

احل��ايل  ال��ع��م��ي��د  تقييم  وك��ذل��ك 

والذي �ضتنتهي فرتة عمادته، وذلك 

عن طريق الرابط التايل واملوجود 

يف موقع اللجنة الإلكرتوين

https://eservices.ksu.  

edu.sa/DeansSelection
ذك���ر ذل���ك ل��ر���ض��ال��ة اجل��ام��ع��ة 

جنيب  الأ�ضتاذ  اللجنة  �ضر  اأم��ن 

الغريري،  واأ�ضار اإىل اأن اجلامعة 

لهذه  الأف�ضل  اختيار  اإىل  ت�ضعى 

املنا�ضب القيادية. 

ك��م��ا ت����ود ال��ل��ج��ن��ة ت��ن��ب��ي��ه من 

ي���ح���ق ل���ه���م ال���رت����ض���ي���ح ح�����ض��ب 

وتر�ضيح  اختيار  اإج��راءات  تنظيم 

ع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات وامل���ع���اه���د يف 

على  الإط��الع  �ضعود  امللك  جامعة 

املر�ضحن  يف  املتوقعة  ال�ضمات 

واملعاهد  للكليات  عميد  ملن�ضب 

واأنظمة  �ضعود  امللك  جامعة  يف 

وتر�ضيح عمداء  اختيار  واإجراءات 

على  تر�ضيحاتهم  واإر�ضال  الكليات 

حيث  اأع��اله،  اإليه  امل�ضار  الرابط 

يوم  بنهاية  الرت�ضيح  ب��اب  يقفل 

املوافق  1439/7/21ه�  ال�ضبت 

2018/4/7م.
وروؤ���ض��اء  وك��الء  اللجنة  ودع��ت 

الأق�����ض��ام وج��م��ي��ع اأع�����ض��اء هيئة 

ال��ت��دري�����س يف ال��ك��ل��ي��ات امل��ع��ل��ن 

اأداء  تقييم  يف  للم�ضاركة  عنها، 

من��وذج  ط��ري��ق  ع��ن  كليتهم  عميد 

اأن  علماً  بذلك،  اخلا�س  التقييم 

ال�ضبت  ي��وم  حتى  م��ت��اح  التقييم 

1439/7/21ه�.
ه��ذه  اإىل  ال���دخ���ول  وي��ت��ط��ل��ب 

ال�����ض��ف��ح��ة ا����ض���ت���خ���دام ال��ربي��د 

الإل�����ك�����رتوين اخل����ا�����س ب��ن��ط��اق 

وكلمة   ksu.edu.sa@ اجلامعة 

تقت�ضر  حيث  به.  املرتبطة  ال�ضر 

���ض��الح��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م ع��ل��ى وك���الء 

واأع�ضاء  الأق�ضام،  وروؤ�ضاء  الكلية، 

هيئة التدري�س يف الكلية املعنية.

باأن  للجميع  اللجنة  توؤكد  كما 

ه��ذا  يت�ضمنها  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات 

التقييم �ضيتم التعامل معها مبنتهى 

يف  اإل  ت�ضتخدم  ول���ن  ال�����ض��ري��ة، 

املر�ضحن  بن  املفا�ضلة  اإج��راءات 

لعمادة الكلية.

للمرة الأوىل يف العامل العربي.. 



امللك  بجامعة  للطالبات  اجلامعية  املدينة  ا�ستقبلت 

�سعود موؤخراً معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر، 

بح�سور وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات الدكتورة اإينا�س 

العي�سى، حيث افتتح معاليه ملتقى بيئة اآمنة لقيادة املراأة 

بع�س  بح�سور  وذلك  م��رة«،  »اأول  عنوان  لل�سيارة حتت 

ال�سخ�سيات الأكادميية باجلامعة وجمع من احل�سور يف 

ال�ساحات اخلارجية للمدينة اجلامعية للطالبات. 

وكان امللتقى قد ُد�سن يف ال�ساحات اخلارجية للمدينة 

اجلامعية للطالبات، بت�سريف حرم اأمري منطقة الريا�س 

الأمرية نورة بنت حممد. 

ا�ستهل اللقاء بتكرمي من معايل مدير اجلامعة للرعاة، 

ترحيبه  العمر عن  د.  واأعرب  باملعر�س،  بجولة  قام  ثم 

واهتمامه بقرار خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

الآمنة  القيادة  ثقافة  ون�سر  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

و�سناعة  املجتمع  و�سالمة  اأمن  م�ستوى  لرفع  والواعية 

القدوة يف ال�سالمة املرورية؛ موؤكًدا اأن املراأة ال�سعودية 

تعي�س ع�سًرا ذهبًيا جتد فيه الدعم الكامل وامل�ستمر من 

كافة قطاعات املجتمع.

وقد لقى امللتقى اإعجاب الزوار مبا قدم من العديد 

من الفعاليات الرتفيهية والتوعوية وملتقيات اجتماعية 

وحوارية لإتاحة التفاعل الإيجابي بني الزوار ومقدمي 

اخلدمة مما ين�سئ بيئة اآمنة داعمة للقيادة.

�سركات  واأك��ر  لأ�سهر  عر�س  من�سة  توفري  مت  كما 

واملوؤ�س�سات  الطبية  وامل��راك��ز  وال��ت��اأم��ني  ال�����س��ي��ارات 

الآمنة  القيادة  ثقافة  لغر�س  العالقة  ذات  احلكومية 

تثقيفية يف جو ترفيهي مبهج لالأ�سرة  تعليمية  بطريقة 

والر�سم  لالأطفال  اأرك���ان  خ�س�ست  حيث  واملجتمع، 

جعل  مما  وامل�سروبات  للماأكولت  واأك�ساك  والتلوين 

املكان يجمع بني الرتفية والتعليم من كل جانب.

والثناء  الفخر  جولته بعبارات  اجلامعة  مدير  واختتم 

بت�سافر جهود فريق العمل بكل حما�س وجدية، كما �سكر 

وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات د. اإينا�س العي�سى وثمن 

دورها يف �سنع  ثقافة الفريق الواحد وم�ساندتها بالدعم 

الدائم لإجناح امللتقى وجلميع الرعاة وامل�ساركني باملعر�س 

واأع�ساء جلنة امللتقى على ما بذلوه من جهد وعمل.

الدكتورة  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  واأو�سحت 

اإينا�س العي�سي اأن امللتقى التثقيفي التوعوي ياأتي ا�ستجابة 

لل�سيارات  امل��راأة  بقيادة  بال�سماح  الكرمي  امللكي  للقرار 

دورها  ت�ست�سعر  والتي  للجامعة  املجتمعي  للدور  وتفعياًل 

الوعي  ون�سر  املجتمع  يف  التغيري  م�سوؤولية  حتمل  يف 

لتنفيذ  الدولة  اأجهزة  اأقرتها  التي  والقوانني  وال�سوابط 

القرار من خالل �سل�سلة من املبادرات والأن�سطة املجتمعية 

الهادفة، و�سكرت العي�سي الداعمني وامل�ساركني يف امللتقى 

وثمنت دورهم يف امل�ساهمة باإجناح امللتقى.

ورئي�سة  املجتمعية  ال�سراكة  مكتب  مديرة  واأ�سارت 

اأهمية  اإىل  احل��وا���س  اأم��ل  للملتقى  املنظمة  اللجنة 

م�ساركة اجلهات احلكومية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س 

واأن�سطة  توعوية  م��واد  من  قدمته  وم��ا  العالقة  ذات 

اإعداد املجتمع الن�سائي لهذا  تفاعلية والتي ت�سهم يف 

احلدث.

كافة  بتقدمي  للمرور  العامة  الإدارة  ت�سارك  حيث   

وزارة  واأي�ساً  للزائرات  املرورية  وال�سوابط  املعلومات 

النقل والهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة، 

لل�سالمة  ال�سعودية  واجلمعية  لالإح�ساء  العامة  والهيئة 

املرورية، مركز طب العيون، وكالت ال�سيارات واجلهات 

ذوي  �سيارات  جتهيز  و�سركات  املتخ�س�سة  اخلدمية 

الحتياجات اخلا�سة.

كما ي�ساحب امللتقى برنامج علمي يناق�س ال�ستعداد 

النف�سي ولجتماعي لقيادة املراأة لل�سيارات حتت اإ�سراف 

ويتخلله  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  نخبة 

فعاليات ترفيهية موجهة لالأ�سرة، واأ�سارت احلوا�س اإىل 

اأن الفعاليات ت�ستمر ليوم الأحد.

ويعد امللتقى اأكر من�سة للجهات الداعمة لقيادة املراأة 

لقيادة  املراأة  اإعداد  ما يخ�س  وا�ستعرا�س كل  ل�سيارات 

العامة  ك��الإدارة  احلكومية  اجلهات  ال�سيارات مب�ساركة 

للمرور، وزارة النقل، اأمانة منطقة الريا�س، الهيئة العليا 

للمهند�سني،  ال�سعودية  الهيئة  الريا�س،  مدينة  لتطوير 

ال�سيارات، �سركات وحمطات  التاأمني، �سركات  �سركات 

الوقود واملراكز الطبية املتخ�س�سة .

الآمنة  القيادة  ثقافة  غر�س  اإىل  امللتقى  وي��ه��دف 

بالقيادة  وتثقيفية  تعليمية  جتربة  وعر�س  لل�سيارات 

الآمنة لل�سيارات يف جو ترفيهي بهيج، كما يتيح للزائرات 

معرفة القواعد املرورية وو�سائل احل�سول على رخ�س 

القيادة والتدريب الن�سائي و�سركاء ال�سيارات عن طريق 

املكاتب الن�سائية و�سركات التاأمني وكل ما يتعلق بقيادة 

تقدمها  التي  اإىل اجلل�سات احلوارية  بالإ�سافة  املراأة، 

نخبة من الأكادمييات يف جامعة امللك �سعود.

وي�ستمر امللتقى ملدة ثالثة اأيام للن�ساء جماًنا، وي�سم 

اخلريية  اجلمعيات  وم�ساركات  الفعاليات  من  العديد 

ترفيهية  واأرك��ان��اً  املنتجة  والأ���س��ر  اجلامعة  وكليات 

لالأطفال  التوعية  وتلوين  ور�سم  األعاب  من  لالأطفال 

بقواعد املرور.

واأو�سحت ع�سو اجلمعية ال�سعودية لل�سالمة املرورية 

الفكر  تنمية  تتمثل يف  اجلمعية  اأه��داف  اأن  املال  نهى 

منها  قطاعات،  ع��دة  بني  ال�سالمة  جم��ال  يف  العملي 

التعليم واإدارة املرور وتقدمي امل�ساورات العلمية. 
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ملتقى »أول مرة« لقيادة المرأة.. بمدينة الطالبات

لل�سيارات املراأة  بقيادة  بال�سماح  امللكي  للقرار  ا�ستجابة  ياأتي  امللتقى  د.العي�سى: 

افتتحه د. العمر.. وتشريف حرم أمير الرياض..
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حرم الملك فيصل رائدة التعليم.. اليوم 

كتبت: هوازن كتبي

تنظم املدينة اجلامعية للطالبات ممثلة بكلية طب الأ�سنان اليوم الأحد لقاًء 

للحديث عن رائدة التعليم الن�سائي يف اململكة العربية ال�سعودية عفت بنت 

حممد الثنيان حرم امللك في�سل بن عبدالعزيز - رحمهما اهلل،-  وت�سليط 

ال�سوء على جتربتها الرائدة يف التعليم، وذلك بح�سور ابنتها �ساحبة ال�سمو 

امللكي الأمرية لولوة الفي�سل اآل �سعود، واملقام على امل�سرح الرئي�سي للمدينة 

اجلامعية للطالبات.

األكلبي يفوز بجائزة المكتبات األمريكية
فازت الورقة العلمية التي �سارك بها نائب 

الن�سر  ل�سوؤون  اجلامعة  دار  على  امل�سرف 

العلمي الدكتور علي بن ذيب الأكلبي، كاأف�سل 

للموؤمتر  العربية  باللغة  قدمت  عمل  ورق��ة 

24 جلمعية املكتبات املتخ�س�سة الأمريكية 
م�سقط  الذي عقد يف  العربي  اخلليج  فرع 

موؤخراً. حملت الورقة عنوان »اأهمية حتليل 

القرار  اتخاذ  دع��م  يف  ال�سخمة  البيانات 

نظام  على  درا�سة   � �سعود  امللك  جامعة  يف 

اجلامعة  جهود  على  ال�سوء  واألقت  اإتقان«، 

يف حتليل البيانات ال�سخمة من خالل نظام 

»اإتقان« يف حماولة للخروج بنتائج ت�ساهم يف تطوير تطبيقات النظام مبا 

ي�ساند متخذ القرار يف جامعة امللك �سعود. 

ميكن  ال��ت��ي  التنبوؤية  ال��ن��م��اذج  م��ن  جمموعة  ال��درا���س��ة  واق��رح��ت 

يف  القرار  اتخاذ  وم�ساندة  النظام  وظائف  تطوير  يف  منها  ال�ستفادة 

جامعة امللك �سعود ومن ثم تطبيق ذلك يف بقية اجلامعات املماثلة التي 

لديها بيانات �سخمة.وخل�ست الدرا�سة اإىل تو�سيات عدة اأهمها اإجراء 

درا�سات دورية تتناول م�ستجدات حتليل البيانات ال�سخمة، واقراح ما 

وقيام  »اإتقان«،  نظام  قدرات  تطوير  ت�ساعد يف  من خ�سائ�ص  ي�ستجد 

مراكز البحوث يف اجلامعات بالعمل على حتليل البيانات التي متلكها 

م�ساندة  يف  منها  وال�ستفادة  وغريها  اجلامعية  واملكتبات  اجلامعات 

اتخاذ القرار.

»تحديد مفهوم أبحاث التعلم المدمج«.. غدًا
ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�سيات »اأفكر« 

يف الثانية ع�سرة والن�سف من ظهر غداً، حلقة النقا�ص الثانية والأربعني 

بعد املائة �سمن �سل�سلة حلقات النقا�ص التي يعقدها املركز اأ�سبوعياً بعنوان 

»حتديد املفهوم يف اأبحاث التعلم املدمج  من اإعداد وتقدمي الدكتورة رمي 

اأ�ستاذ الربية وعلوم احلا�سب امل�سارك بكلية الربية- جامعة  العبيكان 

امللك �سعود، وذلك بكلية الربية قاعة رقم »1اأ33«، ولل�سيدات يف املدينة 

اجلامعية للطالبات -كلية الربية مبنى رقم »2« معمل »72« الدور الأول.

»أساسيات اللغة الصينية«.. باألولى المشتركة
�سمن فعاليات نادي العلوم والتقنية اأقام النادي موؤخًرا مبقره دورة 

لأبنائه الطالب بعنوان »اأ�سا�سيات اللغة ال�سينية« قدمها الطالب »هان 

�سي«، وهو طالب يدر�ص يف العمادة من دولة ال�سني ال�سعبية.

 حتدث املحا�سر عن اأ�سا�سيات اللغة ال�سينية وكيف تنطق وعن اأبرز 

الثقافات ال�سينية ومن ثم عر�ص بع�ص النماذج التي تعني الطالب على 

تعلم ال�سينية ب�سكل جيد واإعطاء واجبات للطالب ليطبقوا ما تعلموه. 

ويف نهاية اللقاء مت ال�سحب على ق�سيمة �سرائية للطالب امل�ساركني، 

حيث كان عدد امل�ساركني يف الدورة 23 طالباً من طالب العمادة.

 نظمها ق�صم العلوم ال�صحية

»خدمة وطن«.. بالدراسات التطبيقية
نفذ ق�سم العلوم ال�سحية بكلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع 

فريق  يديك« من خالل  بني  »ال�سحة  عنوان  مبادرة خدمة وطن حتت 

احلجي  جواهر  د.  ال�سحية  العلوم  ق�سم  وكيلة  برئا�سة  الطالبات  من 

ومتابعة اأ. هدى ال�سميح م�سرفة الأن�سطة الال منهجية، وذلك للتعريف 

ومتثلت  للمواطنني  ال�سحة  وزارة  تقدمها  التي  الإلكرونية  باخلدمات 

للمواطنني احل�سول على موعد  يتيح  الذي  »موعد«  بتطبيق  بالتعريف 

للمركز  الذهاب  اأو  العناء  بدون  ال�سحة  وزارة  م�ست�سفيات  اأي من  فى 

ال�سحية اأو امل�ست�سفيات، وكذلك التعريف بالرقم »٩٣٧« الذي يتم من 

خالله الرد املبا�سر على ال�ست�سارات الطبية الواردة،.

د. العمر يثمن جهود وكالة التخطيط والتطوير في تنفيذ »آفاق«

التبرع بالدم.. لجنودنا البواسل 

»المتفوقون« يلتقون عالمًا في اللقاء العلمي السابع

اجتماع اللجنة اإلشرافية العليا الدائمة لذوي اإلعاقة 

وّجه معايل مدير اجلامعة الدكتور 

اجلامعة  لوكيل  كتاباً  العمر  ب��دران 

للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف 

ع�سريي مبنا�سبة رفع وكالة اجلامعة 

للتخطيط والتطوير لنتائج موؤ�سرات 

اجل��ام��ع��ة يف  ت�����س��ارك  ال��ت��ي  الأداء 

للتعليم  تنفيذها باخلطة امل�ستقبلية 

اجلامعي«اآفاق« للعام 2017م.

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن���ه ا���س��ت��م��راراً 

يف  الفاعلة  اجلامعة  م�ساهمة  يف 

للتعليم  امل�ستقبلية  اخلطة  تنفيذ 

اجلامعي باململكة العربية ال�سعودية 

وكالة  قامت   ،»AAFAQ2029«

اجلامعة للتخطيط والتطوير ممثلة 

يف عمادة التطوير واجلودة بتحديث 

اإجن���ازات  اأداء  م��وؤ���س��رات  ب��ي��ان��ات 

امل�ستقبلية  اخل��ط��ة  يف  اجل��ام��ع��ة 

»باملرحلة  »اآف��اق«  اجلامعي  للتعليم 

ا�ستكمالً  ذل��ك  ج��اء  اخل��ام�����س��ة«. 

تعميمها على  التي مت  لال�ستبيانات 

»الإدارة  اجلامعة  من�سوبي  جميع 

التدري�ص-  هيئة  اأع�����س��اء  العليا- 

تهتم  وال��ت��ي  امل��وظ��ف��ني«،  الطلبة- 

ب��ق��ي��ا���ص م�����س��ت��وي��ات ال��ر���س��ا عن 

اخلدمات املقدمة لهم بهدف العمل 

على حت�سينها وجتويدها؛ كما قامت 

اإجن���ازات  وج��م��ع  بح�سر  ال��ع��م��ادة 

ت�سارك  ال��ت��ي  التنفيذية  ال��رام��ج 

»اآفاق«  تنفيذها بخطة  اجلامعة يف 

وعددها »14« برناجماً تنفيذياً.

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  بح�سور 

التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 

العلوم الطبية  كلية  وعميد  النمي 

ال�سيخ  اآل  يزيد  الدكتور  التطبيقية 

الطبية  العلوم  بكلية  م��وؤخ��ًرا  ب��داأت 

الأن�سطة  م��ن  التطبيقية ومببادرة 

بالدم  ت��رع  حملة  بالكلية  الطالبية 

جلنودنا البوا�سل بعنوان »ترع بدمك 

لتحمي حدك« ملدة ثالثة اأيام مببنى 24 

»فرع الطالب« انتقلت بعدها احلملة 

اأخ��رى  اأي���ام  لثالثة  الطالبات  لفرع 

احلملة م�ساعد  ح�سر   .»11 »مبنى 

العليا  ل��ل��درا���س��ات  اجلامعة   وك��ي��ل 

والبحث العلمي الدكتور خالد النمري 

ووكالء الكلية  ومن�سوبوها  واملهتمون.

التي  العلمية  للقاءات  ام��ت��داداً 

املتفوقني  الطلبة  برنامج  يقدمها 

الدوليني  العلماء  م��ع  وامل��وه��وب��ني 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��رن��ام��ج ال�����س��راك��ة 

نظم  باجلامعة،  الدولية  العلمية 

يعتر  ل���ق���اًء  م����وؤخ����ًرا  ال���رن���ام���ج 

الروفي�سور  مع  نوعه  من  ال�سابع 

اأ���س��ت��اذ   PHILIP SCARF
البحث  عميد  وم�ساعد  الإح�ساء 

يوم  �سالفورد  جامعة  يف  العلمي 

1439/6/12ه�  املوافق  الأرب��ع��اء 

طالباً   »20« عن  يزيد  ما  بح�سور 

العلمية  التخ�س�سات  خمتلف  من 

باجلامعة.

الرفي�سور  تناول  اللقاء  وخالل 

البحث  مو�سوعات  اختيار  اأ�س�ص 

وخا�سة  اإع��داده��ا  وكيفية  العلمي 

واأب��رز  لها  والتحليلي  املنهجي  يف 

ال�����س��ع��وب��ات امل�����س��اح��ب��ة لإج����راء 

العلمية  التخ�س�سات  يف  البحوث 

وكيفية معاجلتها اأو احلد منها.

 ك���م���ا اأج�������اب ����س���ك���ارف ع��ن 

ا�ستف�سارات الطالب احل�سور التي 

متحورت حول �سعوبات التعامل مع 

التخ�س�سات  يف  البحثية  الظواهر 

البحوث  ك��ت��اب��ة  واأ���س�����ص  العلمية 

اللقاء  نهاية  ويف  �سليمة،  مبنهجية 

علي  الدكتور  الرنامج  مدير  ق��ام 

للدكتور   ال�سكر  بتقدمي  الدلبحي 

قدمه  ملا  وتقديره  �سكارف  فيليب 

معلومات  م��ن  احل�����س��ور  ل��ل��ط��الب 

وتطويرهم  لتنميتهم  اإثرائية هادفة 

من الناحية البحثية.

التن�سيق  على  العمل  اإط���ار  يف 

ب���ني ج���ه���ات اجل��ام��ع��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 

ب��ه��دف ت��ق��دمي اخل���دم���ات ل���ذوي 

للجنة  اج��ت��م��اع  عقد  مت  الإع��اق��ة 

ل��ذوي  الدائمة  العليا  الإ�سرافية 

الإع���اق���ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود. 

النمي  حممد  ال��دك��ت��ور  ق��ام  حيث 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

والأكادميية ورئي�ص اللجنة بالتاأكيد 

منظومي  اإط���ار  وف��ق  العمل  على 

لإجن����از م��ه��م��ة ال��ل��ج��ن��ة، ح��ي��ث مت 

اللجنة  اأع��م��ال  م��ن  م��ا مت  ع��ر���ص 

توحيد  م��و���س��وع  وط���رح  ال�سابقة 

اجلامعة  واإدارات  ملراكز  اجلهود 

متت  حيث  الإع��اق��ة،  ذوي  خلدمة 

التو�سية باأن يتم و�سع اآلية تنفيذية 

اجل��ه��ات  ب��ني  للتن�سيق  وا���س��ح��ة 

اخلدمات  و�سول  لت�سهيل  املختلفة 

لذوي الإعاقة.

مبناق�سة  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ام��ت  ك��م��ا   

ال�سامل  للنمو  ال��وط��ن��ي  امل�����س��روع 

الإدارات  جميع  تقدم  باأن  واأو�ست 

العالقة  ذات  واجل��ه��ات  وامل���راك���ز 

اخل��دم��ات  ح���ول  مف�ساًل  ت��ق��ري��راً 

ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ل�����ذوي الإع���اق���ة 

اإر�سال  اأو  الراأي  ولإبداء  باجلامعة، 

امل��ق��رح��ات مي��ك��ن ال��ت��وا���س��ل مع 

ب��رن��ام��ج ال��و���س��ول ال�����س��ام��ل عر 

اللجنة  ال�����س��ك��رت��ري  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 

والريد   »4697311« رق��م  هاتف 

accessibility@ لكروين  الإ

خ��الل  م���ن  ksu.edu.sa  اأو 
خ���دم���ة »و������س�����ول« ع����ر امل���وق���ع 

http:// للرنامج الإل���ك���روين 

accessibility.ksu.edu.sa

تت�صمن 14 برناجمًا تنفيذيًا 

بالعلوم الطبية التطبيقية

ي�صع اإطارًا تن�صيقيًا لتوفري اخلدمات

البقاء لله

الدكتور  كل من  والد  املا�سي  الثنني  تعاىل  اإىل رحمة اهلل  انتقل   -

الربية،  بكلية  التدري�ص  هيئة  ع�سو  املطرف  فهد  بن  عبدالرحمن 

وال�سالمة،  الأمن  ب��اإدارة  املوظفة  املطرف  فهد  بنت  فاطمة  والأ�ستاذة 

وال�سكينة  ال�سر  ذويه  واألهم   جناته،  ف�سيح  واأ�سكنه  للفقيد  اهلل  غفر 

وال�سلوان.

- انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل الثالثاء املا�سي والدة الدكتور من�سور 

بكلية  املعلومات  علم  بق�سم  التدري�ص  هيئة  ع�سو  الزامل،  عبداهلل  بن 

الآداب، �سائلني املوىل اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنها 

ف�سيح جناته.

 اإنا هلل واإنا اإليه راجعون



�إن  �لعلمي  �لبحث  عمادة  قالت 

�ليوم �لأحد �ملو�فق 1 رجب 1439 

هـ هو �آخر يوم للتقدمي على جائزة 

�لعلمي  للتميز  �سعود  �مللك  جامعة 

�ل�ساد�سة.  ن�سختها  يف  �لعام  لهذ� 

للجائزة  �لتقدم  باب  فتح  مت  حيث 

عن طريق �ملوقع �لإلكرتوين للعمادة 

1439هـ  �لآخــــر  جــمــادى  يوم10 

�ملو�فق 26 فرب�ير �ملا�سي. 

�ملر�سودة  �ملبالغ  جمموع  وتبلغ 

�جلائزة  يف  للفائزين  �ستقدم  و�لتي 

ما يقارب »2 مليون ريال«.

�إىل ذلك ذكر عميد �لبحث �لعلمي 

�أمني جائزة �جلامعة للتميز �لعلمي 

�لدكتور خالد �حلميزي، �أن �جلائزة 

ت�سمنت  �لــ�ــســاد�ــســة  ن�سختها  يف 

جلائزة  �لأول  للفرع  معايري  �إ�سافة 

بحيث  �ملــتــمــيــزة  �لعلمية  �ملــ�ــســرية 

�لبحثي  �لتميز  جانب  �إىل  ت�سمل 

�مل�سرية �لأكادميية وخدمة �ملجتمع، 

»�جلائزة  �أن  �حلميزي  د.  و�أ�ساف 

للبحث  فاعل  مناخ  لتهيئة  ت�سعى 

و�لبتكار،  ــد�ع  و�لإب �ملتميز  �لعلمي 

من�سوبي  تــ�ــســجــيــع  ــى  عــل ــعــمــل  وت

و�لــطــاب  �لباحثني  مــن  �جلــامــعــة 

و�ملبتعثني وحتفيزهم على مزيد من 

�لعلمي،  و�لتناف�س  و�لإبــد�ع  �لتميز 

و�لرتقاء مب�ستوى خمرجات �لبحث 

�لعلمي باجلامعة«. 

هــذه  �أن  �حلــمــيــزي  د.  و�أ�ـــســـار 

�جلائزة جاءت لتخدم �لهدف �لأول 

جلامعة  �لإ�سرت�تيجية  �خلطة  من 

�مللك �سعود �ملتعلق بالإجادة و�لتميز 

�مل�ستوى  رفـــع  خـــال  مــن  �لبحثي 

�لأكادميي و�لبحث �لعلمي �لإبد�عي 

يف  وي�سهم  �ملجتمع،  يــخــدم  �لـــذي 

�لتميز يف خمتلف �ملجالت  حتقيق 

�لعلمية. 

�لثمانية  �جلائزة  فروع  �أن  يذكر 

�لعلمية  ــرية  ــس ــ� �مل ـــزة  »جـــائ هــــي: 

�لعلمي،  �لــبــحــث  جـــودة  �ملــتــمــيــزة، 

�لنخبة،  �لعلمي يف جمات  �لن�سر  

وترخي�س  و�لبتكار�ت  �لكت�سافات 

على  �حل�سول  يف  �لتميز  �لتقنية، 

�أف�سل  للبحوث،  �خلارجي  �لتمويل 

مرتجم،  كتاب  �أف�سل  موؤلف،  كتاب 

�جلامعة  لــطــاب  �لبحثي  �لتميز 

و�ملبتعثني«.

وعر�ست �لعمادة �لائحة �ملنظمة 

على  موقعها  على  مف�سلة  للجائزة 

�لر�بط �لتايل: 

http://dsrs.ksu.edu.sa
�لبحث  عميد  �سكر  �خلتام  ويف 

�لــعــلــمــي مــعــايل مــديــر �جلــامــعــة 

ــل  ــي ــمــر ووك ــع �لـــدكـــتـــور بــــــدر�ن �ل

و�لبحث  �لعليا  للدر��سات  �جلامعة 

�لعلمي �لدكتور �أحمد �لعامري على 

وعلى  �جلائزة  ل�ستمر�رية  دعمهما 

�جلــائــزة  حتقيق  عــلــى  حر�سهما 

لأهد�فها �ملطلوبة.
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يف دورتها ال�ساد�سة.. ومببلغ جتاوز مليوين ريال

د. النمي يكرم المشاركين في »ترادف«

ثقافة الشعوب.. ببهو اآلداب

»الصحة بين يديك« من طالبات الدراسات التطبيقية

كتب: نا�سر �لبي�سي 

�جلامعة  مدير  معايل  عن  نيابة 

ــ�ــســوؤون  ــل رعــــى وكـــيـــل �جلــامــعــة ل

�لــدكــتــور  و�لأكـــادميـــيـــة  �لتعليمية 

حمــمــد �لــنــمــي، مــــوؤخــــر�ً �حلــفــل 

�ل�سعودية  �جلو�لة  مللتقى  �خلتامي 

من  جــو�لً   89 »تـــر�دف« مب�ساركة 

ع�سائر  مبع�سكر  ك�سفية  جهة   19
�جلو�لة.

وقال د. �لنمي: »�سعيد مبا قدمته 

وهذ�  �مللتقى،  يف  �جلامعة  جو�لة 

ــات قدمية،  ذكــري ـــاد يل  �أع �لــلــقــاء 

حيث كنت �أحد �أع�ساء �جلو�لة قبل 

�لكلمة  نهاية  ويف  �سنة«،  ع�سرين 

من  �مل�ساركني  جلميع  �سكره  قــدم 

فريق  وكــذلــك  �لك�سفية  �جلــهــات 

�لعمل �لتنفيذي.

مبلتقى  ــعــمــل  �ل فـــريـــق  ويـــقـــوم 

�لرب�مج  من  �لعديد  باإعد�د  تر�دف 

حتقيق  يف  ت�سب  �لتي  ــــدور�ت  و�ل

�مل�ساركني  بتطوير  �مللتقى  �أهــد�ف 

�لبيئة  وتطوير  �ملوؤ�س�سي  �لعمل  يف 

�ملــو�رد  وتنمية  و�مل�ستمرة  �لد�عمة 

برنامج  �إقــامــة  خــال  من  �لب�سرية 

بتكرمي  تُعنى  جائزة »مبادرة«، وهي 

�لقيمة  ذ�ت  �ملجتمعية  ــادر�ت  ــب �مل

»ق�سة  بــرنــامــج  وكــذلــك  �مل�سافة، 

�مل�ساركني  �إلــهــام  �أجـــل  مــن  جنـــاح« 

بق�س�س �لنجاح �لتي يقوم بتقدميها 

�أ�سحابها و�مللهمة بالعمل �ملوؤ�س�سي 

ــتــطــوعــي، مـــع �إقـــامـــة عـــدد من  �ل

�ملتنوعة  �لعمل  وور�ـــس  �لــــدور�ت 

�لرتفيهية  ــرب�مــج  �ل مــن  و�لــعــديــد 

و�لثقافية و�لإثر�ئية.

كتبت: زهرة �لقحطاين

طالبات  مــن  ــامــت جمــمــوعــة  �أق

»ثقافة  فعالية  مـــوؤخـــر�ً  ــتــاريــخ  �ل

�ل�سعوب« حتت �إ�سر�ف �لأ�ستاذتني 

�لقحطاين،  وزهرة  �ل�سياري  منال 

�ملدينة  يف  �لآد�ب  كلية  ببهو  وذلك 

للطالبات. �جلامعية 

�أع�ساء  من  كبري  عــدد  وتفاعل 

ـــس و�ملـــوظـــفـــني  ـــ� ـــدري ـــت هـــيـــئـــة �ل

�لتي  �لــفــعــالــيــة،  ــع  م ــبــات  و�لــطــال

عن  �لطالبات  توعية  �إىل  هدفت 

�ملختلفة. �لثقافات 

بكلية  �ل�سحية  �لعلوم  ق�سم  نفذ 

وخــدمــة  �لتطبيقية  �لـــدر��ـــســـات 

حتت  وطــن  خدمة  مبادرة  �ملجتمع 

نظمها  يديك«  بني  »�ل�سحة  عنو�ن 

وكيلة  برئا�سة  �لطالبات  من  فريق 

�لــدكــتــورة  �ل�سحية  �لــعــلــوم  ق�سم 

هدى  �أ.  ومتابعة  �حلجي  جــو�هــر 

�لــا  �لأنــ�ــســطــة  م�سرفة  �ل�سميح 

منهجية، وذلك للتعريف باخلدمات 

وز�رة  تقدمها  �لــتــي  �لإلــكــرتونــيــة 

ــحــة لــلــمــو�طــنــني، ومتــثــلــت  ــ�ــس �ل

�لــذي  »مــوعــد«  بتطبيق  بالتعريف 

على  �حلــ�ــســول  لــلــمــو�طــنــني  يتيح 

موعد فى �أي من م�ست�سفيات وز�رة 

�لذهاب  �أو  �لعناء  بــدون  �ل�سحة 

�مل�ست�سفيات،  �أو  �ل�سحية  للمركز 

�لذي  بالرقم ٩٣٧  �لتعريف  وكذلك 

على  �ملبا�سر  ــرد  �ل خاله  مــن  يتم 

�لــو�ردة، حيث  �لطبية  �ل�ست�سار�ت 

خلدمة  �ملناوبون  �لأطــبــاء  يتو�جد 

�ملر�سى على مد�ر �ل�ساعة، كما مت 

لتقييم  �إلــكــرتوين  ر�بــط  تخ�سي�س 

�مل�ستفيدين  �آر�ء  ومعرفة  �خلدمة 

ــا.  ��ــســتــمــرت �ملــــبــــادرة ملــدة  ــه ــن م

�أ�سبوعني يف ��ستقبال �لزو�ر �لذين 

من  ��ستفادتهم  مــدى  عــن  عـــربو� 

توعية  يف  وجناحها  ــادرة  ــب �مل هــذه 

من�سوبات وطالبات �لكلية.

»التخطيط والتطوير« تدشن برنامج 
الشهادات االحترافية

نيابة عن وكيل �جلامعة للتخطيط و�لتطوير �لدكتور يو�سف ع�سريي 

د�سن م�ساعد وكيل �جلامعة للتخطيط و�لتطوير �لدكتور م�ساعد �خلليف 

برنامج �ل�سهاد�ت �لحرت�فية �ملعتمدة يف عدة جمالت مهنية يتطلبها 

�سوق �لعمل؛ وذلك مبركز �لتدريب وخدمة �ملجتمع �لتابع لوكالة �جلامعة 

للتخطيط و�لتطوير بح�سور �مل�سرف على �ملركز �لدكتور �سالح �لفر�ج.

»إبداعي في جامعتي« من طالبات العلوم 
الصحية

ق�سم  طالبات  نظمت  �ل�سباب  مهار�ت  لتنمية  �لعاملي  باليوم  �حتفاًء 

�لعلوم �ل�سحية- دبلوم �ل�سكرتارية �لطبية باز�ر�ً للطالبات حتت �سعار 

�لدر��سات  كلية  من  طالبات  �مل�ساركات  �سمت  جامعتي«.  يف  »�إبد�عي 

�ل�سنة  وطالبات  �لأقــ�ــســام  جميع  ميثلن  �ملجتمع  وخــدمــة  �لتطبيقية 

�لتح�سريية وطالبات �لتاأهيلي. �أقيم �لباز�ر يف �أجو�ء ر�ئعة و��ستقطب 

�لتي تربز جانب  �لعديد من �لأركــان  �أعــد�ًد� كبرية من �لطالبات على 

�خلدع  فن  و�ملونتاج،  �لت�سميم  �لت�سوير،  كالر�سم،  و�لإبـــد�ع  �ملوهبة 

�ل�سينمائية باملكياج، فن �لتجميل، فن �لكرو�سيه، فن ومهار�ت �لطبخ، 

فن �خلط �لعربي، فن �ل�سعر، و�لنرث وكتابة �خلو�طر، �سناعة �لأ�ساور، 

و�لنحت على �لفو�كه.

الدوائر المثلثية في الرياضيات.. باألولى 
المشتركة

�سمن فعاليات نادي �لعلوم و�لتقنية �أقام �لنادي موؤخًر� دورة بعنو�ن 

�لجتماعية،  �مل�سوؤولية  نادي  مقر  �لريا�سيات« يف  يف  �ملثلثية  »�لدو�ئر 

هذ�  يف  �ملتميزين  �لطاب  �أحد  وهو  �ل�سباغ  عبد�هلل  �لطالب  قدمها 

وتعريف  ــدو�ل،  �ل عن  ب�سيطة  مقدمة  حول  �ملحا�سر  حتدث  �ملجال.  

�إىل  بالإ�سافة  �لوحدة،  بد�ئرة  �ملثلثية  �لــدو�ل  �رتباط  �ملثلثية،  �لــدو�ل 

�ملتطابقات �ملثلثية. هدفت �لدورة �إىل تقليل هالة �لرعب �ملحيطة بتعلم 

�لريا�سيات، حتفيز مهارة �لتفكري �لنقدي لدى �لطالب، تر�سيخ قاعدة 

»�فهم ول حتفظ«، وت�سحيح مفاهيم خاطئة حول �لدو�ل �ملثلثية.

ويف نهاية �للقاء مت �ل�سحب على ق�سيمة �سر�ئية على �ملتدربني، حيث 

كان عدد �حل�سور 20 طالباً من طاب �لعمادة.

آخر موعد للتقديم على جائزة الجامعة.. اليوم
د. الحميزي: الجائزة تخدم الخطة االستراتيجية للجامعة المتعلقة باإلجادة والتميز البحثي

د. احلميزي
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»أنا أستطيع وأنت تستطيع«... ضد سرطان الطفل 

اصنعي وظيفتك.. بمدينة الطالبات

»الجنادرية« في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

افتتاح دورة تنمية مهارات الكتابة في اللغة اإلنجليزية

كتب: م�ساعد الغنيم

التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  افتتح   

الدكتور  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

اليوم  معر�ض  املعمر  عبدالرحمن 

ل�����س��رط��ان ال��ط��ف��ل ٢٠١٨  ال��ع��امل��ي 

واأن��ت  اأ�ستطيع..  »اأن��ا  �سعار  حتت 

ق�سم  ينظمه  ال����ذي  ت�����س��ت��ط��ي��ع«،  

يف  الإكلينيكية  الجتماعية  اخلدمة 

مبنى العيادات اخلارجية مب�ست�سفى 

امللك خالد اجلامعي باملدينة الطبية 

اجلامعية.

اخل��دم��ة  ق�سم  رئ��ي�����ض  وق��ال��ت   

الأ�ستاذة  الإكلينيكية  الجتماعية 

تهدف  احل��م��ل��ة  اإن  احل��ج��ي  م��ن��ى 

الرحلة  ح��ول  املجتمع  توعية  اإىل 

ال��ع��اج��ي��ة مل��ر���س��ى ال�����س��رط��ان من 

بها  يرتبط  وم��ا  واأ�سرهم  الأط��ف��ال 

واملثقف  بالطبيب  تتعلق  اأدوار  من 

الجتماعي  والأخ�سائي  ال�سحي 

واملوؤ�س�سات الجتماعية.

الأجنحة  من  عدداً  املعر�ض  �سم 

الأط��ف��ال  �سرطان  ح��ول  التوعوية 

والتاأهيل  التغذية  الأطفال،  كاأق�سام 

اجلامعية،  الطبية  باملدينة  الطبي 

اجلمعية  ب��امل��ع��ر���ض  ����س���ارك  ك��م��ا 

ال�����س��ع��ودي��ة مل��ك��اف��ح��ة ال�����س��رط��ان 

وجمعية �سند اخلريية وفريق نحلم 

التطوعي.

الطبي  امل��دي��ر  الف��ت��ت��اح  ح�سر   

اجلامعي  خ��ال��د  امل��ل��ك  مب�ست�سفى 

الدكتور عبداهلل ال�سقا ومدير مركز 

خالد  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ي  الأورام 

ال�سالح واملدير التنفيذي مل�ست�سفى 

امللك خالد اجلامعي الأ�ستاذ مطلق 

امل�ساعد  التنفيذي  واملدير  الر�سيد، 

امللك  مب�ست�سفى  املر�سى  ل�سوؤون 

خ��ال��د اجل��ام��ع��ي الأ���س��ت��اذ حممد 

العي�سى.

كتبت: نوف القحطاين 

لريادة  �سلمان  امللك  معهد  اأطلق 

من  الثاين  البازار  موؤخراً  الأعمال 

م�سارات الريادة لطالبات اجلامعة، 

حيث يحت�سن املعر�ض اأكرث من 50 

من  املجالت  متعدد  م�ساركاً  ركناً 

اإك�س�سوار،  ف��ن��ون،  جتميل،  اأزي���اء، 

م���اأك���ولت وغ��ريه��ا م��ن امل�����س��اري��ع 

املتميزة.

ال��ب��ه��و  ال����ب����ازار يف  اف��ت��ت��اح  مت 

الرئي�سي للمدينة اجلامعية لطالبات 

وفق  للمعر�ض  عمل  ور���ض  �ساحبه 

�سلمان  امللك  معهد  نظمه  ج��دول 

اأكرث  به  وظيفتك«  »ا�سنع  بعنوان 

م�سار  لتحديد  توؤهل  دورة   14 من 

خا�ض،  م�سروع  خال  من  الوظيفة 

من البداية وحتى الكتمال والنجاح.

وال��ب��ازار  املعر�ض  افتتحت  وق��د 

اإينا�ض  الدكتورة  للطالبات  الثاين 

ل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  وكيلة  العي�سى 

الطالبات. 

و�����س����ارك ب��امل��ع��ر���ض ع����دد من 

الإن�سانية،  الكليات  منها  الكليات 

كلية  العلوم،  كلية  احلا�سب،  كلية 

اإدارة الأعمال، كلية الطب، الأ�سنان، 

التي  وغريها  والتمري�ض  ال�سيدلة 

ت��ق��دم الب��ت��ك��ارات امل��ت��م��ي��زة التي 

من  العديد  يف  كلية  كل  حتت�سنها 

والطبية  التقنية  منها  امل��ج��الت 

وال��غ��ذائ��ي��ة وال��ري��ا���س��ة وت��ط��وي��ر 

الألعاب واملواقع الإلكرتونية و�سيانة 

الأجهزة والعديد من اخلدمات التي 

تخدم الطالبات واملجتمع.

وزارة  رك����ن  امل�����س��ارك��ن  وم����ن 

ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

مبادرة  عن  بالتعريف  يقوم  ال��ذي 

العمل  »مبادرة  يف  املتمثلة  ال��وزارة 

ل�سرح  عمل  ور�سة  وقدمت  احلر«، 

ومفهومه  احل��ر  العمل  ومناق�سة 

مل��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة م��ن ط��ال��ب��ات 

كما  واإداري�������ة،  تعليمية  وك�����وادر 

لتقدم  ع��ق��ال«  »جمموعة  �ساركت 

�سركات  واإن�����س��اء  لتكوين  الفر�ض 

القطاعات  خمتلف  يف  وم�ساريع 

خريية  اأو  ربحية  ���س��واء  التجارية 

الأع��م��ال لعر�ض  ل���رواد ورائ����دات 

فر�سهم ال�ستثمارية اأمام خمت�سن 

ل��ا���س��ت��ث��م��ار وت���ق���دمي امل�����س��ورة 

وم�ساندتهم يف النمو والتطور .

و قد برز باملعر�ض م�ساركة »بنك 

يقدم  ال��ذي  الجتماعية«  التنمية 

ال�سغرية  للم�ساريع  ورعاية  متويًا 

والأ�سر املنتجة والقرو�ض الإنتاجية 

وبرامج الدخار التي تخدم اأ�سحاب 

امل�ساريع وتي�سري لهم التمويل.

من�سة  يف  املعر�ض  احت�سن  كما 

امل�ساريع  العديد من  والبيع  العر�ض 

الإك�س�سوار،  العطور،  منها  املتميزة 

الت�سوير،  الت�ساميم،  القرطا�سية، 

ال���ت���ح���ف امل���ن���زل���ي���ة، امل����اأك����ولت 

�سعودية  باأياٍد  وغريها  واحللويات 

مهما  ال��ن��ج��اح  ط��ري��ق  ع��ل��ى  ت�سري 

واج��ه��ت��ه��ا ال��ع��ق��ب��ات ل��ل��و���س��ول اىل 

القمة.

هيئة  ع�����س��اء  اأ وح���دة  ق��ام��ت  اأ

����س���وؤون  ع���م���ادة  ال���ت���دري�������ض يف 

ع���������س����اء ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������ض  اأ

وامل���وظ���ف���ن ف��ع��ال��ي��ة مب��ن��ا���س��ب��ة 

»اجل��ن��ادري��ة«  الثقايف  امل��ه��رج��ان 

العمادة  موظفات  جميع  بح�سور 

العمادة. من  واملتقاعدات 

ال�سعبية  ال�سيافة  تقدمي  ومت   

اأفام  عر�ض  ي�ًسا  واأ للحا�سرات 

ول���ق���ط���ات ب���ال���روج���ك���ت���ور ع��ن 

م��ا���س��ي اجل��ام��ع��ة وح��ا���س��ره��ا، 

اأدوات  لعر�ض  ركن  هناك  وك��ان 

ت�ستخدم  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ع��م��ادة 

ي�����س��اً ���س��ور  ق��دمي��اً وع��ر���س��ت اأ

افتتاحها  يف  اجلامعة  لبدايات 

1953م. عام 

العلوم  ن���ادي  فعاليات  �سمن   

وال��ت��ق��ن��ي��ة اأق����ام م���وؤخ���ًرا ال��ن��ادي 

الإجنليزية  اللغة  ق�سم  مع  بالتعاون 

ال��ط��اب  لأب��ن��ائ��ه  دورة  ب��ال��ع��م��ادة 

يف  الكتابة  مهارات  »تنمية  بعنوان 

النادي  مقر  يف  الإجنليزية«  اللغة 

قدمها الأ�ستاذ حممد اأخرت وبع�ض 

ق�سم  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء 

اللغة الإجنليزية.

 يف بداية الدورة مت توزيع حقيبة 

تدريبية للم�ساركن، ومن ثم  حتدث 

املحا�سر عن اأهم واأبرز الأ�سا�سيات 

واأب��رز  الإجنليزية  اللغة  كتابة  يف 

الطاب يف  يواجهها  التي  الأخطاء 

النماذج  بع�ض  عر�ض  ثم  الكتابة، 

الكتابة  على  ال��ط��اب  تعن  ال��ت��ي 

ب�����س��ك��ل ج��ي��د واإع����ط����اء واج���ب���ات 

للطاب لكي يطبقوا ما تعلموه.

اأي��ام  ثاثة  مل��دة  ال���دورة  اأقيمت   

نهاية  ويف  �ساعات.  خم�ض  ب��واق��ع 

ق�سيمة  ع��ل��ى  ال�سحب  مت  ال��ل��ق��اء 

�سرائية قام بت�سليمها الدكتور ح�سام 

يف  الإجنليزي  ق�سم  رئي�ض  العو�ض 

عمادة ال�سنة الأوىل امل�سرتكة.

افتتحها د. املعمر

»م�سارات الريادة«.. البازار الثاين

بالأوىل امل�سرتكة

»القاهرة« في المركز 231 بالهندسة 
والتكنولوجيا

ك�سف ت�سنيف »QS« مار�ض 2018، اأن جامعة القاهرة �سنفت يف 

والتكنولوجيا  الهند�سة  ويف  عاملياً،   239 برتتيب  والطب  احلياة  علوم 

الإ�سكندرية  جامعات  الرتتيب  يف  تاها   231 ترتيب  على  ح�سلت 

318 وعن �سم�ض 392 والأمريكية بالقاهرة 451. كما برزت جامعة 
القاهرة يف مو�سوعات العمارة وال�سيدلة، حيث �سنفت يف الفئة من 

101 اإىل 150 ويف الهند�سة املدنية من 151 اإىل 200.
 يذكر اأن ترتيب جامعة القاهرة بن اجلامعات العاملية هو يف املرتبة 

من 481 اإىل 490، وجامعة القاهرة الأوىل عربياً يف معيار »ال�سمعة 

الأكادميية« والثانية يف معيار »التوظيف«.

»رؤية مستقبلية لبناء السالم« بجامعة 
الموصل

نظمت كلية العلوم ال�سيا�سية يف جامعة املو�سل ندوة بعنوان »روؤية 

م�ستقبلية لبناء ال�سام يف العراق«، ح�سر الندوة قائد عمليات نينوى 

وعدد من اأ�ساتذة جامعة املو�سل و�سخ�سيات علمية ومفكرين وباحثن 

اجتماعين، وناق�ض احل�سور الأو�ساع يف حمافظة نينوى خا�سة بعد 

دحر التنظيمات الإرهابية والنتقال اىل مرحلة اإعادة الإعمار والبناء، 

كما مت خال الندوة مناق�سة واقع املحافظة والتاأكيد على جهود اإعادة 

لإعادة  اإ�سافة  املو�سل،  جامعة  يف  والأق�سام  الكليات  وافتتاح  تاأهيل 

وت�سهيل  القدمية  املدينة  املحافظة، خ�سو�ًسا  والإعمار يف  ال�ستقرار 

عودة جميع النازحن.

ملتقى لخريجي الهندسة بجامعة طرابلس
خلريجيها،  ملتقى  الليبية  طرابل�ض  بجامعة  الهند�سة  كلية  نظمت 

بح�سور رئي�ض املجل�ض الرئا�سي حلكومة الوفاق فائز ال�سراج، ورئي�ض 

بالدفعة  الحتفاء  الرنامج  وت�سمن  النطاح،  نبيل  طرابل�ض  جامعة 

لطيفة  املهند�سة  األقت  1966م، حيث  الكلية عام  الأوىل من خريجي 

الأرناوؤطي، كلمة حتدثت فيها عن فرتة التاأ�سي�ض. كما طرح املهند�ض 

عبدالعزيز مر�سي خريج نف�ض الدفعة مقرتًحا باإن�ساء رابطة للخريجن 

لتعزيز ال�سلة بن الكلية وخريجيها واإن�ساء �سندوق ميوله اخلريجون 

زماء  بلقاء  �سعادته  عن  ال�سراج،  اأع��رب  جانبه  من  كليتهم،  لدعم 

الفر�سة  تتيح  التي  اللقاءات  هذه  مثل  اأهمية  على  موؤكداً  الدرا�سة، 

للتوا�سل بن اخلريجن وتوثق ال�سلة بن الكلية وخريجيها.

انطالق مهرجان نواكشوط للشعر العربي
من  الثالثة  الدورة  فعاليات  نواك�سوط  بجامعة  فراير  يف  انطلقت 

مهرجان نواك�سوط لل�سعر العربي و�سط ح�سور ر�سمي وثقايف كبري، 

وجرت فعاليات الفتتاح بح�سور وفد ثقايف اإماراتي برئا�سة عبداهلل 

العوي�ض رئي�ض دائرة الثقافة بحكومة ال�سارقة يرافقه حممد الق�سري 

ال�سعر  بيت  مدير  الريكي  بالدائرة، وحممد  الثقافية  ال�سوؤون  مدير 

بال�سارقة، وبداأ حفل الفتتاح با�ستماع احل�سور يف جل�سة عربية يف 

الهواء الطلق، اإىل فرقة عماد ولبابة التي قدمت ن�سيد بيت ال�سعر، 

التاريخية  املعزوفات  اأ�سهر  من  واحدة  اإىل  احل�سور  ا�ستماع  اأعقبه 

الذي  واجلمهور،  ال�سيوف  طرف  من  كبري  تفاعل  و�سط  املوريتانية، 

اآل��ة  على  الفرقة  ع��زف  ع��ر  للباد  املو�سيقي  ال���رتاث  على  اأط��ل 

»الآردين«.

جامعات 
عربية
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»GEO18« جامعة الكويت الثالثة في
حقق فريق جامعة الكويت املركز الثالث 

يف امل�سابقة ال�سنوية التي تنظمها اجلمعية 

موؤمتر  يف  البرتول  جليولوجيي  الأمريكية 

امل�سابقة  هذه  وتعد  بالبحرين،   GEO18
اأحد اأهم الأن�سطة والفعاليات التي تنظمها 

اجلمعية لطلبة اجلامعات يف العامل، وتقوم 

فكرتها على توفري بيانات جيولوجية لأحد 

ليقوم  ال��ع��امل،  يف  الرت�سيبية  الأح��وا���ض 

بال�ستعانة  البيانات  تلك  بتحليل  الطلبة 

اإىل  للو�سول  متطورة،  حا�سوبية  بربامج 

النجاح  الأر�ض، ومدى فر�ض  باطن  املوجودة يف  والغاز  البرتول  كميات 

ر ب� 8 اأ�سابيع،  با�ستخراجها. ومع نهاية املدة املمنوحة للطلبة، والتي تقَدّ

نة من خرباء جيولوجيني لتقييم اأداء الطلبة. يقدمون النتائج للجنة مكَوّ

أكاديمي بجامعة الخليج يفوز بجائزة 
»فينوس ٢٠١٨«

ف�����از اأ����س���ت���اذ 

ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة 

بكلية  امل�����س��اع��د 

ال���ط���ب وال��ع��ل��وم 

بجامعة  الطبية 

اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي 

�سلمان  ال��دك��ت��ور 

ح���م���د ال����زي����اين 

فينو�ض  ب��ج��ائ��زة 

تكرمياً   ،٢٠١٨ للعام  املجتمع  طب  يف  املتميز  للطبيب  الدولية  الطبية 

من  اجلائزة  نح  ومتمُ العامة،  وال�سحة  املجتمع  طب  جم��ال  يف  جلهوده 

من  والعلماء  الأ�ساتذة  تكرمي  اإىل  وتهدف  الدولية،  فينو�ض  موؤ�س�سة 

من  الرت�سح  طلبات  تقييم  ويتم  املعرفة،  وحقول  التخ�س�سات  خمتلف 

وتقوم  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  املتخ�س�سني  من  ع��دداً  مان  ت�سمُ جلنتني 

املوؤ�س�سة بتكرمي الأ�ساتذة واخلرباء من خمتلف اجلن�سيات ويف خمتلف 

العلوم والتخ�س�سات الطبية، على اأن يتم تكرمي الفائزين باجلائزة خالل 

موؤمتر دويل مبدينة ت�سناي الهندية يف اأبريل املقبل.

مهرجان لإلبداع الطالبي بجامعة عجمان
افتتح الدكتور كرمي ال�سغري، مدير جامعة عجمان، مهرجان الإبداع 

باجلامعة،  اجلميلة  الفنون  مركز  نظمه  الذي  الت�سكيلي  للفن  الطالبي 

بح�سور نخبة من الهيئة الأكادميية والإدارية يف اجلامعة، و�سّم املهرجان 

التعليم  وموؤ�س�سات  جامعات  من  ع��دداً  مّثلت  مميز،  فني  عمل   300
العايل يف الدولة، واندرجت حتت 4 فئات هي الر�سم الزيتي، والت�سوير 

الفوتوغرايف، والأ�سغال الفنية، واخلط العربي، وح�سلت جامعة عجمان 

على املركز الأول يف جمال الر�سم الزيتي، واملركز الأول يف جمال الأ�سغال 

الفنية، وفازت اجلامعة القا�سمية باملركز الأول يف اخلط العربي، بينما 

ح�سدت جامعة ال�سارقة املركز الأول يف الت�سوير الفوتوغرايف.

معرض لفرص العمل والتدريب بجامعة 
قابوس

اأطلقت جامعة ال�سلطان قابو�ض فعاليات معر�ض فر�ض العمل والتدريب 

2018م مب�ساركة 68 موؤ�س�سة من داخل ال�سلطنة متيحة ما يقارب 279 
اجلامعة،  خلريجي  تدريب  فر�سة   199 اإىل  بالإ�سافة  عمل،  فر�سة 

وي�ستهدف املعر�ض الذي ينظمه مركز التوجيه الوظيفي خريجي اجلامعة 

�سنواتهم  يف  اخلريجني  والطلبة  وت��دري��ب،  عمل  فر�ض  عن  الباحثني 

الأخرية الباحثني عن فر�ض عمل والباحثني عن فر�ض تدريب، بالإ�سافة 

�سوق  على  التعرف  يف  يرغبون  الذين  اجلامعة  طلبة  من  للم�ستجدين 

اإىل  اإ�سافة  بالتخ�س�ض،  واملرتبطة  املختلفة  الوظيفية  وامل�سارات  العمل 

الكادر الأكادميي باجلامعة للتوعية وتوجيه الطلبة باملهارات املطلوبة يف 

�سوق العمل.

جامعات 
خليجية

»التربية« تناقش محور الهيكلة والحوكمة 

األمعاء الدقيقة تعيد النشاط والحيوية

اليوم الخليجي للموهبة واإلبداع بمدينة الطالبات

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  افتتح 

ع�سريي  يو�سف  الدكتور  والتطوير 

واجل��ودة  التطوير  عميد  وبح�سور 

وعميد  الق�سومي،  �سالح  الدكتور 

ال�سايع،  فهد  الدكتور  الرتبية  كلية 

لكلية  الثالث  العلمي  اللقاء  موؤخراً 

الرتبية بعنوان »الهيكلة واحلوكمة«، 

�سمن �سل�سلة لقاءات مبادرة »حتول 

اأدوار كلية الرتبية وفق روؤية اململكة 

.»2030

مفاهيم رئي�سة

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  وع��رب 

ع�سريي   يو�سف  الدكتور  والتطوير 

يف كلمته الفتتاحية للقاء بامل�ساركة 

الرتبية  كلية  يف  الكبرية  ثقته  عن 

يف  متميزة  ك��ف��اءات  م��ن  متلكه  مل��ا 

ليتوافق مع  توجيه احلراك احلايل 

اأو�سح  كما   ،»2030« اململكة  روؤي��ة 

من  واحلوكمة  الهيكلة  مفهوم  اأن 

عليها  تركز  التي  الرئي�سة  املفاهيم 

يقود  ال��ذي  الأك��ادمي��ي��ة،  الكيانات 

بدوره عمليات الإ�سالح والتطوير.

دعم  على  د. ع�سريي  اأك��د  كما   

ملبادرة  والتطوير  التخطيط  وكالة 

اجلامعة  كليات  وبقية  الرتبية  كلية 

تطوير  م��ن��ظ��وم��ة  ت�����س��ب يف  ال��ت��ي 

الهيكلة واحلوكمة يف اجلامعة والتي 

�سوق  يف  اأث���ر  لها  ي��ك��ون  اأن  ي��وؤم��ل 

العمل والتنمية ب�سكل عام.

درا�سات... ثالث

الدكتور  اأو�سح  اآخر  �سعيد  على 

التطوير  عميد  الق�سومي  �سالح 

به  تقوم  ملا  العمادة  دع��م  واجل���ودة 

اإجن��از ثالث  الكلية من جهود جتاه 

الكلية  ل��ربام��ج يف  درا���س��ات ذات��ي��ة 

يجري الرفع بها لالعتماد من املركز 

الوطني لتقومي العتماد الأكادميي.

حماور التحول 

ومن جانبه اأكد عميد كلية الرتبية 

اأن  كلمته  يف  ال�سايع  فهد  الدكتور 

الطموحة  مبادرتها  اأطلقت  الكلية 

بتحول اأدوارها لتواكب روؤية اململكة 

لهذا  وح���ددت   ،2030 الطموحة 

وهي  رئي�سة  حم��اور  اأربعة  التحول 

»الهيكلة واحلكومة، تطوير الربامج 

الأكادميية، تطوير برامج الدرا�سات 

وت�سعى  التطوير«،  والبحث  العليا 

خ��الل  م��ن  ذل���ك  لتحقيق  ال��ك��ل��ي��ة 

الأط��راف  جميع  مع  فاعلة  �سراكة 

اجلامعة  داخل  �سواًء  العالقة  ذوي 

اأو خارجها.

للتطوير  الكلية  وك��ي��ل  ب��ني  كما 

اأن  الفايز  فايز  الدكتور  واجل���ودة 

حمور الهيكلة واحلوكمة يرتكز على 

اخلطة  ه��ي:  رئي�سة  ب��رام��ج  ثالثة 

واجل���ودة،  الهيكلة  ال�سرتاتيجية، 

�ستة  ال��ربام��ج على  ه��ذه  وحت��ت��وي 

م�ساريع حمددة ت�سمل:

• ب��ن��اء اخل��ط��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ومتابعة   »2030-2018« للكلية 

من  اإق��راره��ا  اعتمادها حلني  �سري 

جهة الخت�سا�ض.

واإج���راء  الكلية  هيكل  تطوير   •
اأو ا�ستحداث  التعديالت مثل »دمج 

كيانات«  ت�سمية  تعديل  ك��ي��ان��ات، 

وم��ت��اب��ع��ة ���س��ري اع��ت��م��اده��ا حلني 

اإقرارها من جهة الخت�سا�ض.

الداخلية  التق�سيمات  تطوير   •
واللجان«  »امل�سارات  مثل  للكيانات 

اأو  »دم��ج  مثل  التعديالت  واإج���راء 

ومتابعة  ت�سمية«  تعديل  ا�ستحداث، 

من  اإق��راره��ا  اعتمادها حلني  �سري 

جهة الخت�سا�ض.

• حت���دي���ث م��ل��ف الآي������زو وف��ق 
-2015« ال��دول��ي��ة  امل��وا���س��ف��ات 

.»9001
• حت��دي��ث ال��ب��واب��ة الإل��ك��رتون��ي��ة 

للكلية.

ال��رباجم��ي جلميع  الع��ت��م��اد   •
برامج الكلية.

قدت ثالث جل�سات علمية،  ثم عمُ

كالتايل:

راأ���س��ه��اد.  الأوىل  اجل��ل�����س��ة   •  

ال��ع��م��ر رئي�ض  ف����وزان  ب��ن  حم��م��د 

ومقررة  القراآنية  الدرا�سات  ق�سم 

»وكيلة  العريفي  ح�سة  د.  اجلل�سة 

فيها  قمُدمت  الرتبوية«  الإدارة  ق�سم 

ورقتان بحثيتان، كان عنوان الأوىل: 

»م���واءم���ة اخل��ط��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

مع  �سعود  امللك  بجامعة  للكيانات 

للجامعة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 

حت��دث   »2030 امل��م��ل��ك��ة  وروؤي������ة 

فيهاد. م�سفر ال�سلويل وكيل عمادة 

وعنوان  للتطوير.  واجلودة  التطوير 

ال��ث��ان��ي��ة »م��الم��ح اخلطة  ال���ورق���ة 

الإ�سرتاتيجية لكلية الرتبية 2018-

2030«، وكان املتحدث فيها د. بدر 
التطوير  وح��دة  رئي�ض  القحطاين 

واجلودة بكلية الرتبية.

د.  فراأ�سها  الثانية  اجلل�سة  اأم��ا 

الرتبية  ق�سم  رئي�ض  املالكي  نبيل 

�سارة  د.  اجلل�سة  ومقررة  اخلا�سة 

الدرا�سات  ق�سم  وكيلة  �سعيد  ب��ن 

الثالثة  ال��ورق��ة  اأم���ا  الإ���س��الم��ي��ة، 

فجاءت بعنوان »جتربة كلية الرتبية 

هيكلة  اإع���ادة  يف  الطائف  بجامعة 

اأق�سامها وبراجمها«، وكان املتحدث 

د. را�سد الروقي وكيل كلية الرتبية 

بجامعة الطائف لالإعداد والتدريب.

 اأما الورقة الرابعة فكانت بعنوان 

درا���س��ات  ال��رتب��ي��ة  كليات  »هيكلة 

فايز  د.  املتحدث  وك��ان  مرجعية«، 

للتطوير  الرتبية  كلية  وكيل  الفايز 

واجلودة.

كتب: في�سل ال�سمريي

علمية  حما�سرة  موؤخراً  قدت  عمُ

يف  الدقيقة  الأم��ع��اء  »دور  بعنوان 

ومقاومة  واحليوية  الن�ساط  اإع��ادة 

الأم���را����ض يف الإن�����س��ان« األ��ق��اه��ا 

بكلية  ال�سقراوي،  ر���س��ود  الدكتور 

ع��ل��وم الأغ���ذي���ة وال���زراع���ة، وذل��ك 

�سمن برنامج اللجنة الثقافية بق�سم 

الإنتاج النباتي بالكلية.

حماور  عدة  املحا�سرة  تناولت   

الدقيقة،  الأم��ع��اء  وظ��ائ��ف  منها 

ال��ع��وام��ل امل���وؤث���رة ع��ل��ى ���س��الم��ة 

والأمعاء  اله�سمي  اجلهاز  الغذاء، 

الناجتة  الأمرا�ض  واأهم  املت�سربة 

وامل�������س���اك���ل ال�����س��ح��ي��ة ل��الأم��ع��اء 

الدقيقة.

كيفية  ع���ن  ���ا  اأي�������سً وت��ط��رق��ت 

الك�سف على تلك الأمرا�ض وماهية 

جتري  التي  املختلفة  الفحو�سات 

وكيفية  الفرد  �سحة  على  ودللتها 

واملدعمات  بالغذاء  والعالج  الوقاية 

الغذائية. 

ح�سر املحا�سرة عميد كلية علوم 

نا�سر  الدكتور  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة 

الإن��ت��اج  ق�سم  ورئي�ض  ال�سحيباين 

كبري  وجمع  العبيد  را�سد  النباتي 

بالكلية  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من 

لقت  وق��د  واملهتمني  وال��دار���س��ني 

ا�ستح�سان اجلميع.

املتفوقني  الطلبة  برنامج  اأق��ام 

وامل���وه���وب���ني ب���وك���ال���ة اجل��ام��ع��ة 

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

اخلليجي  اليوم  مبنا�سبة  معر�ساً 

املا�سي  الأ�سبوع  والإبداع  للموهبة 

للطالبات  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��دي��ن��ة  يف 

.25 ا�ستمر ملدة يومني ببهو مبنى 

����س���ارك ب��امل��ع��ر���ض ال��ط��ال��ب��ات 

امل���وه���وب���ات يف اأك����ر م���ن جم��ال 

ك��ال��ر���س��م وال��ت�����س��وي��ر وال��ر���س��م 

والأ�سغال  الأدبية  والكتابة  الرقمي 

ومونتاج  العربي  واخل��ط  اليدوية 

والإن�ساد.  واملكياج  الأفالم 

اإن�سادية  ف��ق��رة  ال��ع��ر���ض  تخلل 

وفقرة  ال�سيف،  امتنان  للطالبة 

اإلقاء �سعر للطالبتني اآلء اجلميعة 

وهديل اليو�سف، ور�سم لوحة اأمام 

القحطاين،  ندى  للطالبة  اجلمهور 

رمي  للطالبة  مبا�سر  رقمي  ور�سم 

الطالبتني  من  واملاكياج  املخيزمي، 

اإ�سماعيل.  واأ���س��ول  الغافل  م��رمي 

وق��د مت ع��ر���ض امل��واه��ب ب��اإخ��راج 

ي��ل��ي��ق ب��امل��ع��ر���ض م���ن ق��ب��ل ف��ري��ق 

الربنامج.

يف لقاء ح�رضه د. ع�سريي

د. عسيري: الحوكمة من المفاهيم الرئيسة التي تركز عليها الكيانات األكاديمية
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القرى  اأم  جامعة  مدير  ت�سلم 

ال��دك��ت��ور ب��ك��ري ع�����س��ا���س الأح���د 

لربامج  العاملي  العتماد  املا�سي، 

املخاطر  واإدارة  ال�سالمة  م��رك��ز 

والأزم�����ات »���س��ي��ف« ال��ت��اب��ع ملعهد 

ال�ست�سارية  والدرا�سات  البحوث 

ا�ستقباله  خالل  وذل��ك  باجلامعة، 

بن  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  امل��ع��ه��د  لعميد 

املعهد،  ووك��الء  ال�ساعري  حممد 

اجلامعية  باملدينة  معاليه  مبكتب 

بالعابدية.

واأك����د ع��م��ي��د امل��ع��ه��د ال��دك��ت��ور 

�سيف  مركز  »اأن  ال�ساعري  علي 

اأقرتها  اأحد مبادرات املعهد والتي 

امل��ب��ادرات  �سمن  التعليم  وزارة 

الوطني  التحول  خطة  يف  الفائزة 

امل��وارد  من  لها  وخ�س�س   ،2020
الأعلى  احل�سة  وامل��ادي��ة  الب�سرية 

فازت  التي  الت�سع  امل��ب��ادرات  بني 

ومتيزت بها جامعة اأم القرى«.

�سيف  م��رك��ز  اأن  اإىل  م�����س��راً 

املعتمد  التنفيذي  ال��دب��ل��وم  يقدم 

يف  وال�سالمة  ال�سحة  جوانب  يف 

ال�سالمة  ويف  الإن�����س��اءات،  جم��ال 

اأن  لفتاً  املخاطر،  واإدارة  املهنية 

كذلك  �سمل  ال����دويل،  الع��ت��م��اد 

التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن  جمموعة 

يف  واملتمثلة  املركز  يقدمها  التي 

التوعية باملخاطر، واإدارة املخاطر، 

اإدارة  وال�سالمة واإدارة املخاطر، و 

ال�سحة وال�سالمة املهنية لأخ�سائي 

الآمنة،  والإدارة  ال�سحية،  الرعاية 

الآم��ن��ة،  وال��ق��ي��ادة  الآم���ن،  والعمل 

والتوعية  احلرائق،  من  وال�سالمة 

وبيئة  احل���رائ���ق،  م��ن  ب��ال�����س��الم��ة 

العمل.

ال�ساعري  علي  الدكتور  وثمن 

مببادرات  اجلامعة  مدير  اهتمام 

ونقل  اإن��ت��اج  يف  ون�ساطاته  املعهد 

وت���وط���ني امل���ع���ارف وال��ت��ق��ن��ي��ات، 

للم�ساهمة يف توطني برامج التحول 

ب��ن��اء وتطوير  اأج���ل  ال��ري��ادي م��ن 

العاملي،  الطراز  من  ريادية  جامعة 

اجلهات  م��ع  ال�سراكات  اأن  لف��ت��اً 

جم��ال  يف  املتخ�س�سة  ال��ع��امل��ي��ة 

املخاطر  واإدارة  وال�سالمة  الأم��ن 

الأهداف  اأهم  اأحد  تعد  والأزم��ات 

لذلك  �سيف،  ملركز  الإ�سرتاتيجية 

اآليات  وتطوير  �سراكات  بناء  مت 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  للتعاون 

اأنه  اإىل  م�سراً  وخارجياً،  داخلًيا 

احل�سول  مت  قيا�سية  ف��رتة  خ��الل 

منظمات  قبل  من  اعتمادات  على 

ومعاهد عاملية.

اعتماد عالمي لبرامج مركز »سيف« بجامعة أم 
القرى

�سرماء  بكلية  ممثلة  �سقراء  جامعة  تنظم 

للقانونيات  ملتقى  الإن�سانية  والدرا�سات  للعلوم 

القانونية  »مت��ك��ني  ع��ن��وان  حت��ت  ال�����س��ع��ودي��ات 

ال�سعودية وفق روؤية ٢٠٣٠« اليوم الأحد وي�ستمر 

يومني، ويتناول اإبراز دور واأهمية متكني القانونية 

ال�سعودية وفق روؤية اململكة 2030.

اليوم  مع  تزامنا  ياأتي  ال��ذي  امللتقى  وي�سلط 

العاملي للمراأة ال�سوء على جتارب القانونيات يف 

الواقع الفعلي القانوين للمراأة ال�سعودية، و�ستكون 

الفعلي  الو�سع  �سمنها  من  حم��اور  ع��دة  هناك 

الن�سائية  التجارب  وعر�س  ال�سعودية،  للقانونية 

يتناول  كما  القانوين،  العمل  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 

ال�سعودية،  للقانونية  الفعلي  ال��واق��ع  حت��دي��ات 

اململكة  روؤية  ظل  يف  ال�سعودية  القانونية  وو�سع 

2030 تطلعات واآمال.
عمل  ورق��ة  للملتقى  الأول  اليوم  يف  وتطرح 

بعنوان »القانونيات ال�سعوديات بني حق التمكني 

وامل�ساركة املجتمعية واملهنية« للدكتور فهد العنزي 

احلقوق  كلية  وعميد  ال�����س��ورى  جمل�س  ع�سو 

»الو�سع  عن  وورقة  �سابقاً،  �سعود  امللك  بجامعة 

م�ساعد  للدكتور  ال�سعودية«  للقانونية  الفعلي 

حرميالء،  بكلية  القانون  ق�سم  رئي�س  ال�سريدي 

وتتحدث املحامية بيان زهران عن جتربتها كاأول 

ال�سوء على  قانونية �سعودية. كما �سيتم ت�سليط 

بع�س التجارب البارزة خلريجات اأق�سام القانون 

باجلامعات ال�سعودية وجامعة �سقراء.

وياأتي اليوم الثاين للملتقى حافاًل باأوراق عمل 

من امل�ست�سار القانوين اأحمد املحيميد واملحامي 

املعجل،  ب��در  والدكتور  الرفاعي  فهد  الدكتور 

بالقانون  للمهتمني  عمل  ور�س  امللتقى  وي�ساحب 

لل�سيخ عبداهلل البهالل والدكتور ح�سان ال�سيف 

ومعر�س م�ساحب.

وذكرت الدكتورة خلود احل�ساين وكيلة جامعة 

�سرماء  كلية  وعميدة  الطالبات  ل�سوؤون  �سقراء 

امللتقى  ه��ذا  اأن  الإن�سانية،  والدرا�سات  للعلوم 

منظورها  جديدة  جمتمعية  ثقافة  لن�سر  يهدف 

ومتكني  ل��ل��دول��ة«  ث���روة  ال�سعودية  »ال��ق��ان��ون��ي��ة 

ومهامها  بواجبها  القيام  من  ال�سعودية  القانونية 

واأدواره��ا امللقاة على عاتقها وفقا لروؤية 2030 

وواقعها  ال�سعودية  القانونية  دور  بني  وامل��وازن��ة 

الكبرة  التنموية  التحديات  ملواجهة  الفعلي 

دور  اإىل  النظرة  وتر�سيخ  اململكة،  تعي�سها  التي 

القانونية ال�سعودية كم�ساهم اأ�سا�سي يف الإ�سالح 

احلية  التجارب  على  والتعرف  والتغير  والبناء 

الفر�س  اإتاحة  حيث  من  ال�سعوديات  للقانونيات 

اإىل  بالإ�سافة  واملعوقات،  ال�سعوبات  وحتديد 

جامعة  يف  القانون  اأق�سام  على  ال�سوء  ت�سليط 

املهني وامل�ستقبلي  الوعي  وزيادة  اإعالمياً  �سقراء 

لدى طالبات ق�سم القانون.

ملتقى علمي لتمكين القانونية السعودية بجامعة شقراء.. اليوم

وقعت جامعة امللك خالد اتفاقية 

العتماد  م�ساريع  لتنفيذ  ت��ع��اون 

التعليم  تقومي  هيئة  مع  الرباجمي 

للتقومي  الوطني  امل��رك��ز  يف  ممثلة 

وذل��ك مبقر  الأك��ادمي��ي،  والعتماد 

اجلامعة يف مدينة اأبها.

اجلامعة  مدير  التفاقية  ووق��ع 

ال�سلمي،  اهلل  رج��ا  فالح  ال��دك��ت��ور 

الوطني  للمركز  التنفيذي  واملدير 

ل��ل��ت��ق��ومي والع���ت���م���اد الأك���ادمي���ي 

اجلبيلي،  يحيى  بن  اأحمد  الدكتور 

بح�سور عدد من م�سوؤويل اجلامعة 

واملركز.

الع��ت��م��اد  الت��ف��اق��ي��ة  وتت�سمن 

اأكادميية  برامج  لع�سرة  الرباجمي 

خمتلفة ت�سمل برنامج طب وجراحة 

ال�سحة  وبرنامج  والأ���س��ن��ان،  الفم 

التمري�س،  علم  وبرنامج  العامة، 

الأ���س��ع��ة ال��ت�����س��خ��ي�����س��ي��ة، ال��ع��الج 

ال�سريعة،  الدين،  اأ�سول  الطبيعي، 

الأطفال،  ريا�س  الإجنليزية،  اللغة 

وبرنامج املحا�سبة.

وي�����س��م��ل ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��د اإج����راء 

معاير  وف���ق  ال��ت��ق��ومي��ي��ة  العملية 

للتقومي  الوطني  املركز  وموا�سفات 

والع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي، م��ع عقد 

اجلامعة  ملن�سوبي  تدريبية  دورات 

اخلدمات  جميع  وتقدمي  والربامج، 

الفنية  وامل�ساعدة  والدعم  الإداري��ة 

التي تتطلبها العملية التقوميية.

وبهذه املنا�سبة قال الدكتور اأحمد 

تاأتي  التفاقية  ه��ذه  اإن  اجلبيلي: 

امللك  بجامعة  امل�سوؤولني  من  اإمياناً 

الأكادميي  العتماد  باأهمية  خالد 

لكافة براجمها، واإدراكاً منهم لالأثر 

لربامج  �سيتحقق  ال��ذي  الإي��ج��اب��ي 

اع��ت��م��اده��ا  �سيتم  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة 

والأق�سام  والكليات  اجلامعة  على 

والطالب،  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 

التعليمية  خم��رج��ات��ه��ا  وت��ط��وي��ر 

والبحثية مبا ي�سهم يف حتقيق روؤية 

.2030
تعد  اخل���ط���وة  ه����ذه  اأن  واأك�����د 

امللك  جامعة  حققته  مل��ا  ام���ت���داداً 

ن��وع��ي��ة �سابقة  خ��ال��د م��ن ق��ف��زات 

حفاظاً على مكانتها العلمية وعملها 

�سبق  فقد  ال��دائ��م،  التطوير  على 

العتماد  على  اجلامعة  ح�سلت  اأن 

1438ه�،  املا�سي  العام  املوؤ�س�سي 

 6 اعتماد  عقود  لتوقيعها  اإ�سافة 

برامج اأكادميية وهي برامج: الطب، 

احلا�سب،  ع��ل��وم  الأع���م���ال،  اإدارة 

ه��ن��د���س��ة احل���ا����س���ب، ال��ه��ن��د���س��ة 

امليكانيكية، والهند�سة املدنية.

اعتماد 10 برامج أكاديمية بجامعة الملك خالد

ل �سك اأن لكل جمتمع هويته الوطنية و�سخ�سيته امل�ستقلة، التي يفتخر 

بالتم�سك بها والتقيد بتفا�سيلها، ول تقت�سر الهوية الوطنية على عن�سر 

ديني  وت��راث  وتقاليد  وع��ادات  رموز  منها  بل جتمع عدة عنا�سر  واحد 

واجتماعي.

ومتثل الأزياء الوطنية التقليدية جزءاً من املوروث الذي توارثته الأجيال 

وما و�سل اإلينا ممن �سبقنا، فهو عن�سر متيز ي�سعى املجتمع للمحافظة 

عليه يف املحافل املحلية والدولية ويكون م�سدر فخر واإلهام، فال�سيني 

اأو�سطي  الهندي وكذلك الأوروبي، وال�سرق  مثاًل لديه هوية تختلف عن 

وهكذا دواليك.

فالرتاث ال�سعبي هو روح الأمة، ويحيي وعي ال�سعوب، وميثل ال�سخ�سية 

الوطنية، ف�ساًل عن اأنه يعي�س يف عقول ونفو�س اجلماهر، ليكون مدًدا 

ووقوًدا لالإبداع والطاقات اخلالقة يف م�سرة التنمية والنهو�س. فالرتاث 

نتاج ثالثية التاريخ والإن�سان واجلغرافيا، فهو مراث اأجدادنا ممن ارتوت 

جذورهم من تراب الوطن، لي�سل اإلينا مادياً ونف�سياً وروحياً.

اللبا�س اأو الزي الوطني يعد من رموز ال�سخ�سية الوطنية، ومن خالله 

بوطنه.  واعتزازه  وهويته  طبيعته  عن  ات�سالية  ر�سالة  ال�سخ�س  يو�سل 

لذا مل ن�ستغرب التوجيه الذي �سدر عن اأمر منطقة مكة املكرمة خالد 

الفي�سل، والذي وّجه من خالله كافة جامعات وكليات منطقة مكة املكرمة 

باإلزام الطالب بالتقيد بالزي ال�سعودي الر�سمي. وهو تاأكيد لقرار �سابق 

بهذا  وهو   .. احلكومية  الدوائر  يف  الر�سمي  باللبا�س  اللتزام  ب�سرورة 

القرار يوؤكد التم�سك بتقاليد املجتمع ال�سعودي، واأهمية التقيد باللبا�س 

التعليمية  وبال�سروح  ناحية  من  اجلامعي  بالطالب  يليق  الذي  واملظهر 

الرائدة من ناحية ثانية.

كما اأن هذا التوجيه يتوافق مع اللوائح الإجرائية والتنظيمية وميثاق 

الطالب الذي ت�سدره عمادات �سوؤون الطالب يف خمتلف اجلامعات، والتي 

توؤكد يف بنودها على وجوب التزام الطالب باللبا�س الالئق داخل احلرم 

الأ�سا�س  يج�سد يف  الوطني  بالزي  الطالب  التزام  اأن  باعتبار  اجلامعي، 

احرتام النظام العام ويظهر افتخار اأبنائنا الطالب بهويتهم الوطنية.

لهذا  بال�ستجابة  املكرمة  مكة  منطقة  جامعات  من  عدد  بادرت  وقد 

التوجيه الكرمي، حيث األزمت جامعة امللك عبدالعزيز، على �سبيل املثال، 

الطالب بارتداء الزي ال�سعودي داخل اأروقتها، واأ�سدرت تعميماً و�سفته 

ب�»املهم والعاجل« طالبت فيه وكالء الكليات واأع�ساء هيئة التدري�س باإلزام 

الطالب بارتداء الزي ال�سعودي.

بالزي  باللتزام  لالأوامر اخلا�سة  تاأكيده  اأمر مكة على  اأحيي   لعلي 

»اجلينز  مالب�س  من  م��وؤخ��راً   انت�سر  ملا  نتيجة  ج��اءت  والتي  الوطني 

و�سخ�سية  تتالءم  ل  مالب�س  ب��ارت��داء  البع�س  »زوده���ا«  بل  والقمي�س« 

جتاوز  عن  ف�ساًل  واإك�س�سوارات،  برمودا  من  وتراثه  ال�سعودي  الإن�سان 

حدود الذوق العام والأدب.

النف�س كلمتهم  بق�سم الجتماع  وعلم  الزمالء  اأن يقول  نتمنى  اأخراً 

اأي�ًسا من  نتمنى  كما  و�سبل معاجلتها،  وال�سلوكيات  املتغرات  اأمام هذه 

اإدارة اجلامعات التي متثل م�سانع العلم وبناء العلماء اأن تبادر يف احتواء 

ل�سبابنا وحفاًظا  لالأنظمة واللوائح حماية  هذه الظواهر و�سبطها وفقاً 

على �سخ�سيتهم الوطنية.

makinzyadel@ksu.edu.sa

اللباس الوطني.. يقاوم العولمة

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

إنشاء مركزين للروبوت والطاقة المتجددة 
بجامعة تبوك

اع��ت��م��د وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 

الدكتور اأحمد العي�سى اإن�ساء 

ال�سناعي  الب��ت��ك��ار  م��رك��ز 

اإن�ساء  وك��ذل��ك  وال���روب���وت، 

مركز الطاقة املتجددة وكفاءة 

بناًء  تبوك؛  بجامعة  الطاقة 

املوؤقتة  اللجنة  موافقة  على 

اجلامعات،  ب�سوؤون  املكلفة 

وياأتي ذلك دعماً لتعزيز دور اجلامعة يف حتقيق اأهدافها مبا يتوافق مع 

روؤية اململكة 2030م.

واأو�سح مدير جامعة تبوك الدكتور عبداهلل الذيابي اأن اعتماد اإن�ساء 

القت�سادية  للخطط  دعماً  يعد  وال��روب��وت  ال�سناعي  البتكار  مركز 

واخلدمات  الوطنية  ال�سناعة  تطوير  برنامج  ويدعم  للمملكة  الطموحة 

اللوج�ستية اأحد برامج حتقيق روؤية 2030، كما اأنه ي�ساهم يف قطاعات 

العلوم  م�ستقبل  قطاع  يف  وخا�سة  الرائدة  القت�سادية  »نيوم«  م�سروع 

الدكتور  واأ�ساف  املطور.  الت�سنيع  م�ستقبل  وقطاع  والرقمية  التقنية 

ا�ستجابة  ياأتي  الطاقة  املتجددة وكفاءة  الطاقة  اإن�ساء مركز  اأن  الذيابي 

يف  التقليدية  الطرق  عن  بدائل  باإيجاد  والعاملية  الإقليمية  للمتغرات 

البرتول  علي  اإنتاجها  يف  تعتمد  والتي  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  جمال 

وم�ستقاته، كما اأنه يركز على جمال العلوم التقنية والرقمية، وم�ستقبل 

الت�سنيع املتطور للم�ساهمة يف خلق بيئة خ�سبة لالبتكار العلمي.
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وقع �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

العهد  ويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �سلمان  ب��ن 

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

ورئي�سة وزراء بريطانيا ترييزا ماي، مبقر 

على  لندن،  يف  الربيطاين  ال��وزراء  رئا�سة 

والتعليمي  العلمي  للتعاون  تفاهم  مذكرة 

الأول  الجتماع  انعقاد  اإث��ر  البلدين،  بني 

ال�سعودي  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ملجل�س 

العهد  ويل  �سمو  يراأ�سه  الذي  الربيطاين، 

اإط��ار  يف  بريطانيا،  وزراء  رئي�سة  ودول��ة 

زيارة �سموه اإىل اململكة املتحدة موؤخراً.

الطرفني  بني  التفاهم  مذكرة  ون�ست 

الطرفني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ودع���م  ب��ن��اء  على 

يف  اململكة  يف  التعليم  م�ستوى   لتح�سني 

جديدة  فر�س  خللق   2030 روؤي���ة  اإط���ار 

ال��ق��درات  بناء  ع��رب  امل�ستقبلية  للأجيال 

واملعرفة لديهم.

واتفق الطرفان وفق التفاقية على عقد 

حوار تعليمي �سنوي بني اململكتني مب�ساركة 

رفيعة امل�ستوى، واإجراء البحوث يف جمال 

التعليمي يف ال�سعودية،  اإ�سلحات النظام 

لتنفيذها،  عليه  متفق  منهج  واإع�����داد 

ا�سرتاتيجية  تعليمية  �سراكات  وتاأ�سي�س 

مع القطاع اخلا�س لتح�سني جودة النظام 

التعليمي يف ال�سعودية.

الطابع  اإ���س��ف��اء  على  الت��ف��اق  مت  كما 

املهني على نظام التعليم يف ال�سعودية من 

يف  اخلا�س  القطاع  م�ساركة  بحث  خلل 

واإدارة  وحت�سينه،  التوظيف  م�ستوى  رفع 

وا�ستخدام  التعليم،  ومت��وي��ل  امل���دار����س، 

العلمية  ال��ع��لق��ات  وت�سجيع  ال��ب��ي��ان��ات، 

امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  امل��ب��ا���س��رة  والتعليمية 

العلمي،  البحث  وموؤ�س�سات  الأك��ادمي��ي��ة 

املجالت  يف  والتجارب  اخل��ربات  وتبادل 

اأي  اإىل  اإ�سافة  بينهم،  والإداري���ة  التقنية 

يعزز  عليه مب��ا  الت��ف��اق  يتم  اآخ���ر  جم��ال 

التعاون الثنائي بني البلدين.

العي�سى  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر 

ونظريتها  ال�سعودية  التعليم  وزارة  اأن  اأكد 

الربيطانية اعتمدتا مذكرة تفاهم للتعاون 

العلمي والتعليمي بني البلدين بالتزامن مع 

زيارة ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان 

اأنها  يحفظه اهلل للمملكة املتحدة، م�سرياً 

ال�سراكة  م��ن جم���الت  ع��دد  اإىل  ت��ق��ود  

اخل��ربات  نقل  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  العلمية 

التعليمية،  العملية  وحت�سني وتطوير كفاءة 

تقدمي  ب��اأن  البلدين  اإمي���ان  على  مرتكزة 

التعليم بكفاءة عالية جلميع الأفراد يح�سن 

مبا  والجتماعية  القت�سادية  الرفاهية 

يندرج يف اإطار روؤية ال�سعودية 2030.

التنفيذي  الإط����ار  اأن  العي�سى  واأب����ان 

للتفاقية �سيعتمد على تبادل الزيارات بني 

بالإ�سافة  البلدين؛  يف  املخت�سني  اخلرباء 

اإىل تنفيذ برامج وم�ساريع بحثية م�سرتكة، 

على اأن تتحمل كل دولة التكاليف املتعلقة 

بتنفيذ التزاماتها مبوجب املذكرة.

 واأو�سح العي�سى اأنه �سيعمل على تنفيذ 

مذكرة التفاهم جلنة تنفيذية فنية م�سكلة 

وت�سب  البلدين،  يف  التعليم  وزارت���ي  من 

تواجه  �سعوبات  اأي  تذليل  يف  اهتمامها 

اآل��ي��ات  و���س��ع  ج��ان��ب  اإىل  ال��ب��ن��ود،  تنفيذ 

امل��ق��رتح��ات  وت��ق��دمي  تف�سيلية  تنفيذية 

الهادفة اإىل تطوير الربامج امل�سرتكة.

 يذكر اأن �سلحية مذكرة التفاهم متتد 

اأو  ملرة  للتجديد  قابلة  �سنوات  خم�س  اإىل 

معاهدة  امل��ذك��رة  ه��ذه  اعتبار  دون  اأك��ر، 

دولية يرتتب عليها حقوق والتزامات على 

الطرفني يف اإطار القانون الدويل العام.

منطقة  اأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 

مكة املكرمة وم�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني 

جامعات  لكافة  توجيهاً  الفي�سل،  خالد  الأم��ري 

وكليات منطقة مكة املكرمة باإلزام كافة الطلب 

بالتقيد بالزي الر�سمي ال�سعودي، وذلك بالتزامن 

مع اإطلق برنامج »كيف نكون قدوة«.

من  التوجيه  ه��ذا  اأن  اإع��لم  و�سائل  وذك��رت 

اأمري مكة املكرمة ياأتي حر�ساً على التقاليد التي 

يتمتع بها املجتمع ال�سعودي وانبثاقاً من برنامج 

»كيف نكون قدوة«، فالطالب اجلامعي هو قدوة 

للن�سء لذلك وجه �سموه بالتذكري وتوعية طلب 

يعترب  وال��ذي  اللئق  باللبا�س  للتقيد  اجلامعات 

اللبا�س الوطني فخراً لنا جميعاً.

جدير بالذكر اأن هذا الأمر لي�س جديداً، حيث 

ووفقاً  الإجرائيه  للوائحها  ووفقاً  اجلامعات  اإن 

مليثاق الطالب وبرامج عمادة �سوؤون الطلب توؤكد 

دائماً على اللبا�س اللئق داخل احلرم اجلامعي، 

والتزام  ال�ساأن،  هذا  يف  توعوية  برامج  ولديها 

اأ�سا�سي  ب�سكل  يهدف  الوطني  بالزي  الطالب 

املظهر  على  واحلفاظ  الوطنية  بالهوية  للتم�سك 

اللئق للطالب اجلامعي.

ي���رع���ى م���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 

ال��دك��ت��ور اأح���م���د ال��ع��ي�����س��ى غ���داً، 

�سعار  ال��ري��ا���س��ي حت��ت  امل���اراث���ون 

الذي  وال�سحة«  البدين  »الن�ساط 

ينظمه الحتاد الريا�سي للجامعات 

ال�سعودية بالتعاون مع عمادة �سوؤون 

عبدالعزيز  امللك  بجامعة  الطلب 

بجدة، وبطول 5 كيلومرتات ، وذلك 

امللك  بجامعة  اجل��ام��ع��ي  ب��احل��رم 

عبدالعزيز.

فئات   5 امل���ارث���ون  وي�����س��ت��ه��دف 

اأع�ساء  فئة  اجل��ام��ع��ة،  داخ���ل  م��ن 

فئة  الطلب،  فئة  التدري�س،  هيئة 

وفئة  املن�سوبني،  فئة  اخل��ري��ج��ني، 

املاراثون  ويهدف  املن�سوبني،  اأبناء 

من�سوبي  مع  التوا�سل  تعزيز  اإىل 

طلب  وت�سجيع  اجلامعة  وط��لب 

ممار�سة  على  اجلامعة  ومن�سوبي 

الريا�سة.

الطلب  ���س��وؤون  عمادة  واأعلنت 

للراغبني  الت�سجيل  ب��اب  فتح  ع��ن 

امل�ستهدفة  الفئات  من  امل�ساركة  يف 

ال�سفحة  ع���رب  اجل��ام��ع��ة  داخ����ل 

ت�سمل  ال��ت��ي  ب��امل��اراث��ون  اخل��ا���س��ة 

والأهداف،  باملاراثون  تعريفية  نبذة 

للماراثون،  املنظمة  اللجنة  واأع�ساء 

والفئات امل�ستهدفة، واملوعد ومكان 

الإقامة، وم�سار املاراثون، واجلوائز 

معايل  اأو���س��ح  ب���دوره  والت�سجيل. 

مدير اجلامعة الدكتور عبدالرحمن 

يعد  امل��اراث��ون  اأن  اليوبي  عبيد  بن 

من الريا�سات املهمة التي ي�ستطيع 

تق�سيم  ومت  فيها،  امل�ساركة  اجلميع 

امل�ساركني اإىل فئات من هيئة اأع�ساء 

واملن�سوبني  وال��ط��لب،  التدري�س، 

واأبنائهم، واخلريجني، وذلك بهدف 

هذا  يف  امل�ساركة  على  ت�سجيعهم 

املحفل الريا�سي.

ولي العهد يوقع مذكرة تعاون علمي وتعليمي مع بريطانيا

أمير مكة يوجه بإلزام طالب الجامعات بالزي الرسمي

انطالق الماراثون الرياضي بجامعة المؤسس.. غدًا

في االجتماع األول لمجلس الشراكة االستراتيجية بين البلدين

وزير التعليم يلتقي المبتعثين 
في بريطانيا

الثقافية  امللحقية  العي�سى،  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل  زار 

ال�سعودية بلندن، التقى خللها بامللحق الثقايف واأع�ساء امللحقية، وا�ستمع 

معاليه اإىل �سرح واٍف عن اأداء امللحقية واأو�ساع الطلب املبتعثني والدار�سني 

امللحقية.  به  تقوم  الذي  الكبري  ال��دور  على  مثنياً  اخلا�س،  ح�سابهم  على 

بالهتمام  ال�سامية  التوجيهات  اتباع  اأهمية  امل�سوؤولني  على  العي�سى  واأكد 

لقاًء  معاليه  عقد  ثم  م�ساكلهم،  وحل  لهم  ال�ستجابة  و�سرعة  باملبتعثني 

خا�ساً باملبتعثني والدار�سني على ح�سابهم اخلا�س، نقل خلله حتيات خادم 

احلرمني ال�سريفني وويل عهده الأمني، م�ستمًعا اإىل اآرائهم، وامل�ساهمة يف 

و�سع احللول ملا قد يواجههم من عقبات.

الزيارة  خلل  واطلع  لندن  يف  الربيطاين  املجل�س  مقر  معاليه  زار  كما 

على اأن�سطة وبرامج املجل�س يف خمتلف دول العامل، وعقد يف اإطار الزيارة 

التعليم  وزي��ر  بح�سور  ديفاين  �سريان  ال�سيد  املجل�س  رئي�س  مع  اجتماعاً 

الربيطاين للمدار�س وعدد من مديري املراكز وروؤ�ساء ال�سركات التعليمية، 

وجرى خلل اللقاء مناق�سة اأوجه التعاون امل�سرتك وال�ستفادة من اخلربات 

اإك�ساب  اإىل  اإ�سافة  والتجارب الربيطانية يف التعليم املبكر والتعليم العام، 

الطلبة املهارات املنا�سبة، وكذلك اإمكانية تكثيف برامج تعليم اللغة الإجنليزية 

يف اململكة العربية ال�سعودية وفتح مدار�س تابعة للمجل�س يف مناطق اأخرى 

مع  املجل�س  تعاون  اأهمية  على  اللقاء  العي�سى خلل  د.  واأكد  اململكة.  من 

مركز خربات لتدريب املعلمني داخل اململكة ويف بريطانيا، وي�ستعد املجل�س 

الربيطاين لعقد اأ�سبوع ثقايف يف اململكة خلل الأ�سهر القادمة يتحدث فيه 

عدد كبري من خرباء التعليم يف اململكة املتحدة لتعزيز التعاون.



الثقة بالنف�س تعني تقدير الذات 

على  وق��درت��ه��ا  بقيمتها  وال�شعور 

الإجناز، وهي اإحدى اأهم اجلوانب 

الإن�شان،  �شخ�شية  يف  الإيجابية 

ت�����ش��اع��ده يف حتقيق  ال��ت��ي  ف��ه��ي 

ال��ت��ي ي�شعى  الأه����داف وال��غ��اي��ات 

اإليها، كما تُعينه على ال�شرب وحتّمل 

ال�شعاب لي�شل اأخرياً للنجاح.

الأ�شخا�س  م��ن  العديد  ي��واج��ه 

على  بالنف�س  الثقة  �شعف  م�شكلة 

الأ�شياء  بع�س  لديهم  اأّن  اعتبار 

الناق�شة �شواء �شكاًل اأو فكراً، لكن 

�شفات  اأح��د ميلك  ل  اأن  احلقيقة 

كاملة مطلقاً، واإّن ما ميّيز �شخ�شاً 

عن اآخر هو فقط الثقة بالإمكانات 

وال��روؤي��ة الإي��ج��اب��ّي��ة مل��ا ميلك من 

مّيزات.

- دّون اإيجابياتك: اترك التفكري 

املزعجة  ال�شلبية  بالأفكار  ليلة  كّل 

التي  الإيجابية  بالأفكار  وا�شتبدلها 

كانت  مهما  حتقيقها  يف  جنحت 

مثاًل  مذّكرتك  يف  و�شجل  ب�شيطة، 

اأنك اجتزت امتحاناً درا�شياً بنجاح، 

اأو اأديت اأداًء جيداً يف مقابلة عمل، 

اأو و�شلت للوزن الذي تريده.

- زيادة املعرفة: اإن الثقافة العلمية 

اأو الأدب��ي��ة والط����الع ال��دائ��م على 

املعلومات احلديثة من �شاأنه اأن يعزز 

عليك  يجب  لذلك  بنف�شك،  ثقتك 

املعرفية من خالل  زي��ادة ح�شيلتك 

متابعة القراءة ومواكبة كل جديد.

- ممار�شة التمرينات الريا�شية: 

لها  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ت��م��ري��ن��ات  اإن 

امل��زاج،  حت�شني  على  كبرية  ق��درة 

التمرينات  اأداء  على  حافظ  لذلك 

والهرولة  ال�شباحة  مثل  الريا�شّية 

والرك�س التي تعّدل وظيفة الدماغ 

اليوم  خالل  اإنتاجاً  اأك��ر  وجتعلك 

مما يعّزز ثقتك بنف�شك.

* التاأمل: الإجهاد والتعب وال�شغط 

وامل�شوؤوليات الكثرية من �شاأنها اأن تهز 

ثقة ال�شخ�س بنف�شه وت�شعفه، لذلك 

امنح نف�شك وقتاً للتاأمل، وخذ نف�شاً 

احلا�شر  الوقت  على  ورّك��ز  عميقاً 

فقط بعيداً عن اخلوف والقلق فيما 

يتعلّق بامل�شتقبل.

ال�شحية:  الأغ���ذي���ة  ت��ن��اول   -

للغذاء دور يف تعزيز الثقة بالنف�س، 

من  واملحليات  امل�شنعة  فالأطعمة 

�شاأنها اأن تزيد الوزن وجتعل املظهر 

اخلارجي متعباً اأو مرهقاً وتزيد من 

بالأغذية  ا�شتبدلها  لذلك  الكاآبة، 

واحل��ب��وب  ال�شمك  مثل  ال�شحية 

واخل�شار الطازجة والفواكه.

- مار�س هواياتك: عليك اأن تثق 

اأن بداخل كّل �شخ�س موهبة متيزه، 

مار�شها  لديك  ظاهرة  كانت  ف��اإذا 

اأو  اكتب  اأو  ار�شم  م�شتمر،  ب�شكل 

اأن  الهوايات  �شاأن  فمن  حتى،  غّن 

بالفرح،  وت�شعرك  مزاجك  حت�شن 

موهبتك  بعد  تكت�شف  مل  اإذا  اأم��ا 

فابحث عنها، اإّنها حتماً موجودة!

كبري  ب�شكل  بالذات  التحكم  عملية  تعتمد 

عليه طوال فرتة  ال�شخ�س  برجمة  ما مت  على 

طفولته و�شولً ل�شبابه، حيث يحاول الأهل منذ 

ال�شغر تدريب اأطفالهم على الت�شرف بطريقة 

بع�شهم  اأن  لدرجة  والأن�شب،  الأف�شل  يرونها 

ي��وؤدي  مما  وال��دي��ه،  عن  م�شغرة  ن�شخة  يكون 

اإىل ح�شر قدراته ومواهبه وعدم مقدرته على 

التحكم بذاته بحرية يف هذه احلياة.

على الرغم من �شعوبة التخل�س من التبعية 

اأن  اإل  ل�شنني عديدة،  تراكمت  التي  والربجمة 

عملية  تعد  ب��ال��ذات  التحكم  اأو  ال��ذات  تغيري 

على  ق��ادراً  اأن يكون  ممكنة وي�شتطيع كل فرد 

معينة،  اتباع خطوات  بذاته من خالل  التحكم 

اأن  يجب  التغيري،  بخطوات  البدء  قبل  ولكن 

القلب،  من  نابعاً  �شادقاً  التغيري  ق��رار  يكون 

بالذات،  والتحكم  بال�شتقالل  رغبة  وجود  مع 

احلياة  يوم يف  كل  رغبة حتويل  اإىل  بالإ�شافة 

اإىل بداية جديدة. 

مع  بالتحدث  تبداأ  بالذات  التحكم  خطوات 

النف�س؛ من املهم جداً اإيجاد اأ�شخا�س نثق بهم 

اأن  اإل  والأ�شدقاء،  الأه��ل  مثل  معهم  للحديث 

اأنت،  هو  معه  تتحدث  اأن  �شخ�س ممكن  اأه��م 

فاحلديث مع النف�س وت�شجيعها ب�شكل اإيجابي 

�شيجعلك ت�شعى لتحقيقه يف النهاية، فالأفكار 

تتحول اإىل اأفعال ومن ثم عادة.

���ش��ي��ك��ون من  ب��ال��ن��ف�����س  الإمي����ان  م��ن دون 

اأج��ل  فمن  ب��ال��ذات،  التحكم  ج���داً  ال�شعب 

هناك  يكون  اأن  يجب  التغيري  حماولة حتقيق 

بعد  التغيري،  حتقيق  باإمكانية  ويقني  اإمي��ان 

التي تدور حولنا  النظر لالأحداث  يعترب  ذلك 

جتاه  نظرتنا  تغيري  يف  مهما  عاماًل  وحتليلها 

اإىل  النظر  ينبغي  ل��ذل��ك  ونف�شنا،  حياتنا 

على  ي�شاعدنا  اإيجابي  مبنظور  دائماً  الأمور 

�شيئة  الأم���ور  ك��ل  فلي�شت  ي��ح��دث،  م��ا  تقبل 

من  ف�شحة  هناك  يكون  ما  ودائ��م��اً  باملطلق 

اإليها. الأمل التي يجب النظر 

بالإ�شافة اإىل اأنه من ال�شروري عدم مقارنة 

بحياة  معنا  حت���دث  ال��ت��ي  والأم�����ور  ظ��روف��ن��ا 

لن جتلب  املقارنة  هذه  لأن  الآخرين،  وظروف 

اإل الطاقة ال�شلبية.

التحكم  فعليه  �شعيداً  ي��ك��ون  ان  اأراد  م��ن 

اأو  الآخرين  ال�شلبية جتاه  مب�شاعره، فامل�شاعر 

م�شاعر الكره ما هي اإل طاقة �شلبية تعمل على 

اإ�شعافك واإنهاكك، لذلك يجب اأن تقوم باإلغائها 

لك  حمفزة  تكون  اإيجابية  باأخرى  وا�شتبدالها 

لالإميان بنف�شك اأكر.

نقوم  التي  الأم��ور  على  يقت�شر  ل  ال�شلوك 

نفكر  التي  الأم��ور  اأي�شاً  ي�شمل  بل  فقط،  بها 

لذلك  لأفعال،  ترتجم  ما  عادًة  فالأفكار  فيها، 

الأث��ر  لها  لأن  اأفكارنا  مراقبة  ال�شروري  من 

تنبع  �شلوكياتنا  اأن  ومبا  �شلوكنا،  على  الأك��رب 

من معتقداتنا واإمياننا باأنف�شنا، ينبغي اأن تكون 

اأن تكون اأي �شخ�س تريده  اأنه باإمكانك  موؤمناً 

اخلري  وانتظار  ب��الأم��ل  العي�س  باإمكانك  واأن 

واأن  اأهدافك  حتديد  �شوى  عليك  وما  والفرح 

جتاهد يف �شبيل حتقيقها.

ما أفضل الطرق لتقوية الذاكرة 
وتثبيت المعلومات؟

خاليا  لتن�شيط  �شرورية  واإر�شادات  وو�شائل  طرق  هناك 

املعلومات: وتثبيت  الذاكرة  وتقوية  املخ 

وتدفق  ت�شهل و�شول  الريا�شية: فهي  الأن�شطة  * ممار�شة 

الأقل  على  الريا�شة  مبمار�شة  ين�شح  لذلك  املخ،  اإىل  الدم 

اأو  امل�شي  مثل  ب�شيطة  ريا�شة  ولو  حتى  يومًيا،  �شاعة  ن�شف 

الدم  من  املنا�شب  القدر  و�شول  ل�شمان  املكان  يف  اجل��ري 

املخ. لتغذية  الالزمة  والعنا�شر  بالأك�شجني  املحمل 

املخ  اأن  كما  ال��ن��وم:  �شاعات  من  حم��دد  بعدد  الل��ت��زام   *

الهادئ  للنوم  اأي�ًشا  يحتاج  فهو  ريا�شية  مترينات  اإىل  يحتاج 

ياأخذ حقه يف  الذي  املخ  اأن  الدرا�شات  اأثبتت  وقد  والعميق، 

النوم بحيث ل يقل عن �شت �شاعات يومًيا يكون لديه القدرة 

حلل الأ�شئلة التي حتتاج لرتكيز اأو ابتكار اأو حتليل ناقد.

ت�شبب  الزائدة  الع�شبية  وال�شغط:  الع�شبية  عن  البعد   *

املعلومات،  ا�شرتجاع  عن  امل�شوؤولة  للمنطقة  وتلًفا  اإره��اًق��ا 

تاليف  وميكن  احلديثة  املعلومات  تثبيت  يف  ت�شهم  اأنها  كما 

بع�س  ت��ن��اول  اأو  �شاعة  رب��ع  مل��دة  ال��ي��وج��ا  بلعب  الع�شبية 

والنعناع. البابوجن  مثل  املهدئة  الدافئة  امل�شروبات 

على  حتتوي  التي  وبخا�شة  ال�شحية  الأغ��ذي��ة  انتقاء   *

الأوم��ي��ج��ا  با�شم  وامل��ع��روف��ة  م�شبعة  غ��ري  دهنية  اأح��م��ا���س 

الكتان  ب��ذر  وزي��ت  الزيتون  وزي��ت  والأ�شماك  التونة  مثل   3
اجل�شم  خاليا  جتديد  يف  ت�شاهم  الأغذية  فهذه  واملك�شرات، 

الدهون  البعد عن  ال�شار باجل�شم وعلينا  الكول�شرتول  وتقلل 

العالية. ال�شعرات احلرارية  والأغذية ذات  امل�شبعة 

* عمل مترينات ذهنية لتن�شيط خاليا املخ مثل ال�شودوكو، 

وقوتها  كفاءتها  زي��ادة  لتمرينات  حتتاج  الع�شالت  اأن  فكما 

ذهنية  لتمرينات  الأق��ل  على  يومًيا  مرة  يحتاج  اأي�ًشا  فاملخ 

من  ذل��ك  حتقيق  وميكن  ال��ذاك��رة،  وتقوية  خالياه  لتن�شيط 

لعب  اأو  الطاولة  تن�س  ولعب  ال�شعر  اأبيات  بع�س  كتابة  خالل 

�شخ�س،  كل  موهبة  ح�شب  املتقاطعة،  والكلمات  ال�شودوكو 

املخ،  والتحليل يف  البتكار  مهارات  ين�شط  ذهني  ن�شاط  فاأي 

خاليا  وتن�شيط  ال��ذاك��رة  تقوية  يف  �شرورية  م��ه��ارات  وه��ي 

يف  الفهم  على  تعتمد  التي  الأ�شئلة  ح��ل  م��ن  ليتمكن  امل��خ 

المتحانات.
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من خالل الدور البحثي الإقليمي 

الذي تقوم به وحدة بحوث احل�شرات 

النبات  وق��اي��ة  بق�شم  القت�شادية 

بكلية علوم الأغذية والزراعة، والتي 

عبدالرحمن  الدكتور  عليها  ي�شرف 

ال��وح��دة  ال����داود؛ ق��ام��ت  ب��ن �شعد 

ملنطقة  ا�شتك�شافيتني  ب��رح��ل��ت��ني 

عمان،  ب�شلطنة  الأخ�����ش��ر  اجل��ب��ل 

النباتية  احل��دي��ق��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

الطبيعي  التاريخ  ومتحف  العمانية 

باململكة  نوتنجهام  وجامعة  بلندن 

املتحدة.

م�شطفى  الدكتور  الوحدة  ومّثل 

بالوحدة،  امل�شارك  الأ�شتاذ  �شرف 

بن  ه���ذال  ال��دك��ت��ور  الق�شم  وم��ث��ل 

وقاية  ق�شم  رئي�س  ظافر  اآل  حممد 

ال��ن��ب��ات، وا���ش��ت��غ��رق��ت ال��رح��ل��ت��ان 

اأ�شبوعني مت خاللهما القيام بالعديد 

من الرحالت ال�شتك�شافية لدرا�شة 

الأخ�شر  اجلبل  منطقة  يف  النمل 

حيث جمعت مئات العينات من اأنواع 

النمل العماين.

وك�����ان م���ن اأب������رز ن��ت��ائ��ج ه��ذه 

نوعني  اكت�شاف  البحثية  الدرا�شة 

ال��ن��م��ل م��ن منطقة  ج��دي��دي��ن م��ن 

النوعان  وه���ذان  الأخ�����ش��ر،  اجلبل 

اأجنا�س  م��ن  ن����ادراً  جن�شاً  يتبعان 

 »Aphaenogaster« وهو  النمل 

اأع�شا�شها  تبني  واأنواع هذا اجلن�س 

ما ترى فوق  ون��ادراً  الأحجار  حتت 

اأن��واع  ال��غ��ذاء، وتبلغ  الأر���س جتمع 

على  فقط  نوعاً   222 اجلن�س  هذا 

لآخ��ر  طبقاً  وذل��ك  ال��ع��امل  م�شتوى 

الإح�شائيات.

يتجاوز  مل  النوعني  هذين  اأح��د 

ووفقاً  �شغالة،   20 اأف���راده  اأع��داد 

ملا هو متبع يف عامل احليوان عند 

احليوانات  من  نوع جديد  اكت�شاف 

و�شفاً  و�شفه  ال�شروري  من  فاإنه 

واإطالق  وت�شويره  تف�شيلياً  علمياً 

ا���ش��م ج��دي��د ع��ل��ي��ه، وق���د اأر���ش��ل��ت 

احل�����ش��رات  ع��ل��م  ق�شم  اإىل  عينة 

ب��اأك��ادمي��ي��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ل��ل��ع��ل��وم 

الأمريكية، حيث  املتحدة  بالوليات 

اجلودة،  عايل  ت�شويراً  ت�شويره  مت 

ا�شم  اجل��دي��د  ال��ن��وع  على  واأط��ل��ق 

 »Aphaenogaster sarae«

ا�شمها  �شغرية  طفلة  اإىل  ن�شبة 

عامان،  عمرها  ال�شعدين«  »�شارة 

وه����ي اإح�����دى ق��ري��ب��ات ال��دك��ت��ور 

ال��ن��وع  مكت�شف  ���ش��رف  م�شطفى 

اجلديد، وقد اأهديت عينات ممثلة 

يف  الطبيعي  التاريخ  ملتاحف  للنوع 

املتحدة«،  »اململكة  وليفربول  لندن 

وجنيف وبازل »�شوي�شرا« واأكادميية 

كاليفورنيا للعلوم »الوليات املتحدة 

الأمريكية«.

اأم���ا ال��ن��وع اجل��دي��د ال��ث��اين فهو 

نف�س  وم��ن  اجلن�س  لنف�س  ينتمي 

اأنه اأكرث ندرة، حيث مل  اإل  املنطقة 

3 عينات فقط  اإل على  العثور  يتم 

واحدة من اجلبل الأخ�شر والثنتني 

الأخريني من قرية ذي عني الأثرية 

العربية  »اململكة  الباحة  مبنطقة 

هذا  على  اأط��ل��ق  وق��د  ال�شعودية«، 

 Aphaenogaster« ا�شم  ال��ن��وع 

املهند�شة  اإىل  ن�شبة   »asmaae
اأ�شماء خاطر اإحدى قريبات الدكتور 

م�شطفى �شرف.

رقم  العدد  يف  البحث  ن�شر  ومت 

الآ�شيوي  النمل  علم  جملة  م��ن   9
وهي   ،Asian Myrmecology
اإح���دى امل��ج��الت ال��دول��ي��ة امل��درج��ة 

وذات   ISI ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  �شمن 

معامل تاأثري 0.8، وقد لفت البحث 

اجلبل  منطقة  اأهمية  اإىل  النتباه 

الأخ�شر من املنظور البيئي، والتنوع 

به  تتمتع  ال���ذي  ال��ف��ري��د  احل��ي��وي 

املنطقة، وناأمل اأن يكون هذا البحث 

داف��ع��اً مل��زي��د م��ن اله��ت��م��ام بتلك 

برثواتها  والغنية  الفريدة  املنطقة 

الطبيعية.

وداعًا بابل
تاأليف: مايكل اإيرارد

ترجمة: بندر احلربي

ي��ت��ح��دث ���ش��ك��ان ال��ع��امل 

الكثري  لغة،   6000 اليوم 

اإل  يعرفها  ل  لغات  منها 

من  املاليني  اأم��ا  القليل، 

ال��ن��ا���س ف��ي��ت��وزع��ون بني 

لغة   12 لغة، منها   273
اأرباع  بها ثالثة  يتحدث 

فكم  ال���ع���امل؛  ���ش��ك��ان 

الإن�شان  ي�شتطيع  لغًة 

يتعلم؟!  اأن  ال���واح���د 

ك��ت��اب »وداًع����ا ب��اب��ل، 

اللغة  متعلمي  ع��ن  البحث 

اإيرارد، وترجمة  الأكرث موهبة يف العامل« للغوي مايكل 

بندر احلربي، �شعى لالإجابة عن هذا ال�شوؤال.

بولونيا �أ�سطورة 

ب��دءاً  اللغات،  تعدد  يف  اللغة  مب�شاهري  ع��ّرف  الكتاب 

ين�شب  ال��ذي  بولونيا،  اأ�شطورة  ميزوفانتي«  ب�»جوزيبي 

الذي  برتون  وريت�شارد  لغة،   45 من  باأكرث  معرفته  اإليه 

بثمان  وليامز  هارولد  والنيوزليندي  لغة،   29 يتقن  كان 

ي�شتطيع  الذي  كامبل  جورج  والإ�شكتلندي  لغة،  وخم�شني 

وجورج  الأقل،  على  لغة   44 ب�  بطالقة  والكتابة  التحدث 

ب�شت  والكتابة  القراءة  ي�شتطيع  الذي  الأمل��اين  �شاوروين 

ويوهان  الأملاين،  الدبلوما�شي  كرب�س  واإميل  لغة،  وع�شرين 

غانت  جامعة  يف  الرتكية  اللغة  ق�شم  رئي�س  فانديفال 

واللبناين  لغة،  ثالثني  من  باأكرث  يتحدث  الذي  البلجيكية 

الكتاب  اأ�شار  اأخرى لمعة  اأ�شماء  اإىل جانب  زياد ف�شاح، 

اإىل جوانب من حياتهم.

ور�ثية �أ�س�س 

فيما  �شائكة  �شيقة  مو�شوعات  اإىل  الكتاب  تعر�س 

العلم  ب��ني  يجمع  م��ن��ظ��ور  م��ن  ال��ل��غ��ات،  ب��ت��ع��دد  يخت�س 

والفل�شفة والأدب يف قالب نرثي رائع؛ فقد تناول الأ�ش�س 

خ�شو�ًشا  اللغات،  تعلم  على  بالقدرة  املرتبطة  الوراثية 

تركيبة  يف  اختالف  هناك  وهل  اللغة،  ا�شطرابات  وراثة 

دماغ متعدد اللغات املفرط مييزه عن غريه؟ وملاذا معظم 

اللغة  ومهوو�شي  اللغات  ومتعددي  اللغة  تعلم  م�شاهري 

اللغات  تعلم  على  القدرة  بني  العالقة  وما  الرجال؟  من 

والإ�شطراب  اليدين،  كلتا  اأو  الي�شرى  اليد  وا�شتخدام 

واحل�شا�شية«،  الربو،  »مثل  املناعة  وا�شطراب  اجلن�شي، 

و���ش��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م، وامل��وه��ب��ة يف امل��و���ش��ي��ق��ى، وال��ف��ن، 

والريا�شيات؟

و�لتمكن �ملعرفة  بني 

اإن  تقول  التي  الفطرية  النظرية  اإىل  الكتاب  كما تطرق 

�شاملة  اأولية  لغوية  بقواعد  جمهزة  الأطفال  اأدمغة  جميع 

لها  الكايف  الوقت  اإتاحة  ب�شرط  اللغات  كل  لتعلم  قابلة 

اأن قدرة الأطفال  التي ترى  وتن�شيطها، والنظرية الأخرى 

منذ  ميلكون  اأنهم  �شببها  ب�شرعة  اللغة  تعلم  يف  اجليدة 

معرفة  بني  الفرق  وما  بداخلهم،  اللغة  من  اأجزاء  الولدة 

منها؟ والتمكن  اللغة 

م�ساعدة عو�مل 

والطبقة  اللغوي  ال���ش��ت��ع��داد  ب��ني  العالقة  بحث  كما 

الجتماعية والقت�شادية، والعرق، وال�شاللة، والعالقة بني 

بعينه،  بلد  اإىل  بالنتماء  والعتزاز  والقومية  اللغات  تعلم 

والطريان  والتجارة  ال�شياحة  مثل  ال�شكاين  الن�شاط  واأثر 

مقابل  الهجرات يف  وتاأثري  اللغات،  تعدد  على  الإقبال  يف 

املختلفة  والإ�شرتاتيجيات  البدائية،  القبائل  لدى  النعزال 

يف تعلم اللغات مثل جماعات التعلم والن�شاط الجتماعي، 

كما يف نادي »هيبو« يف مقابل التعلم الذاتي بنظام »التتبع 

والأ�شبوعية. اليومية  واجلداول  والتدوين  والتكرار« 

جوهرية م�سكلة 

به  متوج  مبا  الإنرتنت  �شبكة  اأهمية  الكتاب  اأب��رز  كما 

وموقع  بحث  وحمركات  متخ�ش�شة  ومواقع  مدونات  من 

اللغات  م��ت��ع��ددي  ب��ني  ال��ت��وا���ش��ل  »ي��وت��ي��وب« ودوره����ا يف 

اللغات. والراغبني يف تعلم 

القلق  تخفيف  باإمكانك  كان  »اإن  بالقول:  املوؤلف  وختم 

بتعلم  ي�شرعون  عندما  الأ�شخا�س  بع�س  يعرتي  ال��ذي 

اللغة، ف�شتكون قد و�شلت اإىل حل مل�شكلة اللغة اجلوهرية 

عن  احلقيقية  املعرفة  واإن  والع�شرين،  احلادي  القرن  يف 

اأن تخفف هذا القلق«. عباقرة اللغة ميكن 

قــــــــــــــــرأت لك..

ب����داأت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء 

البحوث  مركز  يف  ممثلة  وال��دواء 

اإج��راء  ال�شت�شارية،  والدرا�شات 

امل�شتهلك  �شلوك  عن  درا���ش��ات   4
ت�شّوق  اأثناء  ال�شعودي  ال�شوق  يف 

وال�شتهالكية. الغذائية  املنتجات 

على  الأوىل،  ال��درا���ش��ة  وت��رّك��ز 

معرفة ما اإذا كان امل�شتهلك يراجع 

وتاريخ  الغذائية  والقيم  املعلومات 

املن�شاأ،  وبلد  النتهاء  اأو  الإن��ت��اج 

باحلالة  املعلومات  تلك  وارت��ب��اط 

للم�شتهلك،  والغذائية  ال�شحية 

ل�»وا�س«. وفًقا 

وت��ت��ع��ل��ق ال����درا�����ش����ة ال��ث��ان��ي��ة 

منتجات  على  الغذائية  باملل�شقات 

بعد  واحل��ل��ي��ب مت���ت  ال��ع�����ش��ائ��ر 

درا����ش���ة مل��ح��ت��وي��ات ه����ذه امل����واد 

الأ���ش��ا���ش��ي��ة مثل  ال��ع��ن��ا���ش��ر  م���ن 

ال�شكريات والدهون وامللح، اإ�شافة 

ال�شعرات  من  الكلي  املتناول  اإىل 

ومعرفة  املنتجات،  لهذه  احلرارية 

هذه  �شيقراأ  امل�شتهلك  كان  اإذا  ما 

اإ���ش��اف��ة  مي��ي��زه��ا،  اأو  امل��ل�����ش��ق��ات 

امل�شتهلك  كان  اإذا  ما  معرفة  اإىل 

���ش��ي��غ��ري ق����راره ب��ع��د ق����راءة ه��ذه 

بخ�شو�شها،  تنبيهه  اأو  املل�شقات 

عدم  اأ�شباب  درا���ش��ة  اإىل  اإ�شافة 

وتاأثري  الغذائية  املل�شقات  ق��راءة 

على  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

اختيارها. يف  امل�شتهلكني 

وتخت�س الدرا�شة الثالثة بحليب 

الأطفال ال�شناعي، واأ�شباب جلوء 

اللجوء  وع��دم  ل�شرائه  امل�شتهلك 

الطبيعية،  الر�شاعة  اأ�شاليب  اإىل 

امل�شتخدمة  املعلومات  وم�����ش��ادر 

واملعلومات  احلليب  ن��وع  لختيار 

الغذائية الأكرث اأهمية عند اختيار 

احلليب. نوع 

وت��ب��ح��ث ال���درا����ش���ة ال��راب��ع��ة 

ال�شوق  يف  امل�شتهلكني  وع��ي  يف 

العامة  الهيئة  ب���دور  ال�����ش��ع��ودي��ة 

لتحقيق  واأدواره��ا  والدواء  للغذاء 

وال��دواء  الغذاء  وماأمونية  �شالمة 

والأجهزة الطبية وو�شائل التوا�شل 

الهيئة. مع  الفعالة 

تنفيذ  احلالية  الفرتة  يف  ويتم 

التفاق  بعد  اأولياً  الدرا�شات  هذه 

م��ع م��رك��ز ت�����ش��ّوق »ك���ارف���ور« يف 

اأن  على  ب��ال��ري��ا���س،  ف���روع  ث��الث��ة 

م�شتوى  ع��ل��ى  ال���درا����ش���ة  تُ��ط��ب��ق 

التفاق  جرى  كما  لحقاً،  اململكة 

لتغطية  اأخ��رى  ت�شّوق  م��راك��ز  م��ع 

ب�شكل  اململكة  مناطق  الدرا�شات 

فّعال.

املركز  بني  التفاق  تد�شني  ومت 

وال���دواء  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��ام��ة  والهيئة 

الرئي�س  ن��ائ��ب  م��ن  ك��ل  ب��ح�����ش��ور 

الدكتور  الغذاء  لقطاع  التنفيذي 

مركز  وم��دي��ر  ال��دو���ش��ري،  �شالح 

ال�شت�شارية  والدرا�شات  البحوث 

الدكتور نا�شر بن دهيم.

 250 م�����ن  اأك��������رث  واأ�����ش����ه����م 

الأرب��ع��ة  ال��درا���ش��ات  يف  متطوعاً 

تطوعية،  ���ش��اع��ة   6072 ب��واق��ع 

لهذه  البيانات  جمع  على  وعملوا 

ا�شتبيان   6000 عرب  ال��درا���ش��ات 

ن�شر  و�شيتم  الريا�س،  منطقة  يف 

الدرا�شات  ه��ذه  وتو�شيات  نتائج 

�شدورها. فور 

اكتشاف نوعين جديدين من النمل يتبعان جنسًا نادرًا 
بمنطقة الجبل األخضر

»الغذاء والدواء« تدرس سلوك المستهلك السعودي
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يف بحث ا�صتك�صايف جديد لوحدة بحوث احل�رشات االقت�صادية

النوع األول عثر على 20 شغالة منه فقط والثاني تم العثور على 3 عينات منه فقط

»Aphaenogaster sarae«

د. م�سطفى �سرف د. �لد�ود

�جلبل �لأخ�سر



لوحة الفعاليات

4 رجب1 رجب

8 رجب2 رجب

10 رجب2 رجب

4 رجب1 رجب

9 رجب2 رجب

10 رجب3 رجب

مؤتمرمهرجان

فعاليةمعرض

مؤتمرحلقة

فعاليةمعرض

معرضملتقى

دورةفعالية

�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

اأنا وقرية الأحالم

الوقت: من ٤ م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة العنود املروان للمعار�ض 

واملوؤمترات

املكان: الدرعية

 ال�ساد�ض لالأمرا�ض الروماتيزمية

الوقت: من ٨ �ض اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: امل�ست�سفى ال�سعودي الأملاين

املكان: امل�ست�سفى الأملاين، القاعة الرئي�سية

اأكاليل 20١٨

الوقت: من ٨م اإىل ١0م  

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة نورة ال�سعدون لتنظيم 

املعار�ض

املكان: فندق الفور�سيزونز- الريا�ض

اليوم التوعوي لربنامج ال�سرع ال�سامل

الوقت: من ٩�ض اإىل ٣م

اجلهة املنظمة: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي 

ومركز الأبحاث

املكان: بهو الربج ال�سمايل يف م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي

نقا�ض »حتديد املفهوم يف اأبحاث التعلم املدمج«

الوقت: ١2٫٣ظ - اجلهة املنظمة: مركز التميز 

البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�سيات »اأفكر«

املكان: كلية الرتبية قاعة رقم »١اأ٣٣«، ولل�سيدات 

مبنى رقم »2« معمل »72« الدور الأول.

 اخلليجي الثاين امل�سرتك لل�سرطان

الوقت: من ٤ م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي

املكان: قاعة الدرا�سات العليا، م�ست�سفى امللك في�سل 

التخ�س�سي ومركز الأبحاث

الريا�ض الدويل للكتاب 20١٨

والوقت:ـ من ٨�ض اإىل ١١م  

اجلهة املنظمة: وزارة الثقافة والإعالم

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض، 

الريا�ض

توعوية مبنا�سبة اليوم العاملي ملتالزمة داون

الوقت: من ٩ �ض اإىل 2م

اجلهة املنظمة: مدينة امللك فهد الطبية

املكان: مدينة امللك فهد الطبية- بهو امل�ست�سفى 

الرئي�سي

الثاين لريادة الأعمال

الوقت: من ٨م اإىل ١0م  

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة خطوط الإعالم

املكان: فندق انرت كونتيننتال - الريا�ض

 حرف وت�ساميم

الوقت: من ٤م اإىل ١0م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة حرف وت�ساميم

املكان: برج رافال كمبن�سكي

اليوم العاملي للخدمات الجتماعية بعنوان »اخلدمة 

الجتماعية مهنة واأ�سلوب حياة«

اجلهة املنظمة: اخلدمات الجتماعية

املكان: املدينة اجلامعية للطالبات

الإعالم اجلديد للموظفني

الوقت: من ١0�ض اإىل 2٫٣0ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى 2٦ الدور اخلام�ض
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15 رجب11 رجب

16 رجب12 رجب

7 �شعبان12 رجب

15 رجب12 رجب

23 رجب12 رجب

14 �شعبان12 رجب

ملتقىمؤتمر

مهرجانمعرض

دورةفعالية

مؤتمرمعرض

مؤتمرفعالية

دورةمعرض

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: امل�ضرية اجلديدة لالإ�ضالح القت�ضادي يف ال�ضني

Zhang Zhuo Yuan :امل�ؤلف

املرتجم: ح�ضانني فهمي ح�ضني

ال�ضنة: 1439هـ

ا�ستطاعت ال�سني منذ تطبيق �سيا�سة »الإ�سالح والنفتاح« يف عام 1978، وعلى 

مدار اأكرث من ثالثني عاًما، حتقيق نه�سة اقت�سادية جذبت اإليها اأنظار العامل اأجمع. 

حيث  اأدت ق�ة ال�ستثمارات وال�سادرات ال�سينية اإىل من� �سريع يف الناجت املحلي 

الطاقة  فائ�س  ب�سبب  لال�ستمرار  قاباًل  يعد  مل  النم�ذج  هذا  اأن  غري  الإج��م��ايل، 

الإنتاجية و�سعف الطلب العاملي، الأمر الذي دفع القيادة ال�سينية اإىل تبني خطة 

املتعلقة  القرارات  من   وذلك من خالل حزمة  القت�سادي،  الإ�سالح  لدفع  جديدة 

بعدد من الق�سايا ب�ساأن تعميق الإ�سالح على نح� �سامل، والتي تعد وثيقة لالإ�سالح 

ال�سامل الذي تتبناه الدولة ال�سينية.

علم الأحياء الدقيقة الطبية والعدوى

يقع كتاب علم الأحياء الدقيقة الطبية والعدوى يف اثنني واأربعني 

اأ�سا�سيات  الأول  الباب  تناول  اأب���اب،  اأربعة  على  مق�سمة  ف�ساًل 

علم الأحياء الدقيقة من حيث تعريف وت�سنيف وو�سف الكائنات 

الدقيقة، �س�اء كانت بكترييا اأو فطريات اأو فريو�سات. اأما الباب 

الثاين فقد تناول الأدوية امل�سادة لهذه الكائنات التي مت التحدث 

بالكائنات  العدوى  الثالث  الباب  وتناول  الأول.  الباب  يف  عنها 

وت�سخي�س  والعالج  العدوى  ط��رق  حيث  من  املختلفة  الدقيقة 

الأمرا�س الناجمة عن هذه الكائنات والتي ت�سيب اأجهزة اجل�سم 

املتن�عة  الأ�سئلة  الرابع جمم�عة من  الباب  و�سرد يف  املختلفة. 

واأج�بتها عن كل ف�سل من ف�س�ل الكتاب املختلفة.

 Tom Elliott; Peter Lambert Anna Casey;  يجدر ذكره اأن الكتاب قام بتاأليفه

حممد  عبداحلميد  و�سالح  بركات  ح�سن  عبداهلل  اإبراهيم  وترجمه   Jonathan Sandoe
قنديل.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

ال�سعودي للطاقة املتجددة

اجلهة املنظمة: �سركة ن�سبانا املبتكرة املحدودة

املكان: فندق ماريوت- الريا�ض

 ال�سفر وال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث 

الوطني - الريا�ض

املكان: مركز الريا�ض الدويل للمعار�ض واملوؤمترات

من اأجلك

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: وكالة موارد النخبة لتنظيم املعار�ض 

واملوؤمترات

املكان: فندق الفي�سلية

 الأ�سر املنتجة لذوي الإعاقة 2

الوقت: من ٤٫٣ اإىل ١0٫٣م

اجلهة املنظمة: جمعية الأطفال املعاقني

املكان: مركز امللك فهد الثقايف

اليوم التوعوي ل�سرطان القولون

الوقت: من ٨�ض اإىل 2٫٣م

اجلهة املنظمة: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي 

ومركز الأبحاث

املكان: بهو الربج ال�سمايل يف م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي

خطة العمل الناجحة مل�سروعك الريادي  »رجال«

الوقت: من ٤ م اإىل  ٨م

اجلهة املنظمة: معهد امللك �سلمان لريادة الأعمال

املكان: مبنى ٦ الدور الثاين قاعة التدريب

 من اأجلك

الوقت: من ٣م اإىل ١١م  

اجلهة املنظمة: موارد النخبة لتنظيم املعار�ض 

واملوؤمترات

املكان:فندق الفي�سلية - الريا�ض

 الدويل اخلام�ض لالإعاقة والتاأهيل

الوقت: من ٨م اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة

املكان: قاعة امللك في�سل للموؤمترات- فندق 

انرتكونتننتال

اأنا �سعودي

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: الفكرة امل�سيئة لتنظيم املعار�ض 

واملوؤمترات

املكان: منتزه امل�ستل اخلرج

 ال�سعودي ال�سنوي اخلام�ض للنقل والبنية التحتية

الوقت: من ٨٫٣ �ض اإىل ٥٫٣م

اجلهة املنظمة: هيئة النقل العام

املكان: فندق ماريوت

 اجللد

الوقت: من ٨م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: جامعة امللك في�سل

املكان: جامعة الفي�سل

تطوير وتنمية م�سروعك الريادي »رجال«

الوقت: من ٤ م اإىل  ٨م

اجلهة املنظمة: معهد امللك �سلمان لريادة الأعمال

املكان: مبنى ٦ الدور الثاين قاعة التدريب

جمادى الآخرة 
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العمليات  م��ن  جمموعة  الإدارة 

عائد  تعظيم  ت�ستهدف  التي  احلية 

املخاطر  وتقليل  امل���وارد  ا�ستخدام 

املحتملة، اإل اأن الإدارة يف موؤ�س�ساتنا 

التعليم  موؤ�س�سات  ومنها  احلكومية 

بالروؤى  اأهدافها  ارتبطت  اجلامعي 

وذلك  للدولة،  املركزية  وال�سيا�سات 

موازنات  من  تر�سده  ما  �سوء  يف 

وموارد لتحقيق هذه الأهداف.

م�ساركة  ح��ول  ال���راأي  وي��ت��اأرج��ح 

منظومة  اإدارة  يف  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 

بع�ض  فيعتقد  املقدمة؛  اخل��دم��ات 

اأو  املواطنني  م�ساركة  اأن  اخل��راء 

امل�ستفيدين اأمر غري جمٍد ويحد من 

الإدارية  العملية  وان�سيابية  �سال�سة 

�سنع  عمليات  ويعيق  باملوؤ�س�سة 

اأن  واتخاذ القرار، ويرى فريق اآخر 

متطلباً  يعد  امل�ستفيدين  م�ساركة 

اأ�سا�سياً يف عمليات الإدارة ل�سمان 

حت�سني الأداء وجودة اخلدمات ومن 

ثم حتقيق التنمية امل�ستدامة.

الإدارة  ع����ّرف  ال����دويل  ال��ب��ن��ك 

باأنها  الت�ساركي  النهج  اأو  الت�ساركية 

مقاربة يُوؤَخذ فيها براأي كّل �سخ�ض 

اأو  �سخ�سياً  �سواء  بالتدّخل،  معنّي 

بالتمثيل، وت�سرتط دعوة كل موّظفي 

امل��ن��ّظ��م��ة ال��ت��ي ���س��تُ��دي��ر ال��ت��دّخ��ل، 

املُ�ستهَدفة،  ال��ف��ئ��ة  م��ن  واأع�����س��اء 

املحلّي،  املجتمع  يف  وامل�����س��وؤول��ني 

واملواطنني املهتمني.

اأحد  الت�ساركي  التخطيط  ويعد 

عملية  يف  الرئي�سية  امل��رت��ك��زات 

جهد  ب��اأن��ه  ع���رف  ح��ي��ث  الإدارة، 

اإع��داد  املنخرطة يف  الأط���راف  من 

م�سرتكة  زم��ن��ي��ة  خ��ط��ة  وت�����س��م��ي��م 

م����ن اأج������ل حت��ق��ي��ق 

الأهداف امل�ستقبلية، 

لي�ست  اخل��ط��ة  ه��ذه 

ب��امل��ف��ت��وح��ة مت��ام��اً؛ 

فلكل ط��رف ج��داول 

اأعماله واخت�سا�ساته 

وم���������س����وؤول����ي����ات����ه، 

فالتحدي هو التفاق 

ع����ل����ى الأن�������س���ط���ة 

والأه�����������داف ال��ت��ي 

تت�سق مع كل �سريك.

وق���������د ظ����ه����رت 

واأدوات  اأ���س��ال��ي��ب 

ت�سهل عملية التفاق 

على اخلطط امل�سرتكة منها:

يف  املوؤ�س�سة  ورغبة  ق��درة  اأولً: 

الأطراف  واختالفات  اإدارة م�سالح 

املعنية وامل�ستفيدة، وكذلك املت�سررة 

تعد  حيث  املقدمة،  اخل��دم��ات  من 

التخطيط  يف  مهمة  العملية  ه��ذه 

الت�ساركي.

ثانياً: الجتاه اإىل توطيد عالقات 

اجلامعية  املوؤ�س�سات  ب��ني  اأف��ق��ي��ة 

ال�سركاء  يتعلم  اإذ  املحلي،  واملجتمع 

كل من الآخر، فالتخطيط الت�ساركي 

املجتمع  ب��ني  اجت��اه��ني  يف  ي��ع��م��ل 

املحلي واملوؤ�س�سة اجلامعية.

الت�ساركية  الإدارة  تعمل  ثالثاً: 

املحلية  امل����وارد  وتعبئة  ف��رز  على 

تنمية  لإحداث  املطلوبة  واخلارجية 

م�ستدامة.       

الت�ساركية  املقاربات  تزود  رابعاً: 

امل��خ��ط��ط��ني و����س���ان���ع���ي ال���ق���رار 

بيئات  ال�سرورية لتوفري  باملعلومات 

موؤ�س�سية ممكنة واأكرث كفاءة.

خ��ام�����س��اً: ي��ع��زز 

التخطيط الت�ساركي 

ال�سيا�سي  الل��ت��زام 

املوؤ�س�سية  وامل�ساندة 

املحلي  للتخطيط 

م�سرتك  فهم  ببناء 

ب����ني امل���وؤ����س�������س���ات 

اجل�������ام�������ع�������ي�������ة 

واملجتمعات املحلية.

�ساد�ساً: ي�ستخدم 

التخطيط الت�ساركي 

م���ف���ه���وم »احل������وار 

بني  ال���ت���ف���او����س���ي« 

املنخرطة،  الأطراف 

واملجتمع  اجلامعية  املوؤ�س�سة  وهي 

املحلي.

الت�ساركي على  التخطيط  ويعمل 

املدى  على  منها  عدة  نتائج  حتقيق 

يف  تعلم  عملية  يوّلد  اأن��ه  الق�سري 

نواجت  تعظيم  على  ويعمل  اجتاهني 

واملخرجات  والعمليات  امل��دخ��الت 

وفًقا لالحتياجات والفر�ض والقيود 

يعمل  الطويل  املدى  وعلى  املحلية، 

وبناء  الروابط  وتر�سيخ  تقوية  على 

املجتمعات  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  ج�����س��ور 

املحلية امل�ستفيدة.

على  التعرف  على  يعمل  اأنه  كما 

والإج���راءات  وال�سيا�سات  املهارات 

املحلية  الت�����س��ال  وق��ن��وات  ون��ظ��م 

التنظيمية  والأبنية  الهياكل  واأي�ساً 

دواف��ع  فهم  امل��ه��م  فمن  امل��وج��ودة، 

وال�سغط  القوة  جماعات  واإدراكات 

اأو  املحلي  القرار  املوجودة يف �سنع 

امل�ستبعدة منه.

املعرفة  ه��ذه  ت��اأت��ي  اأن  وينبغي 

م���ن جم��ت��م��ع م��ت��ل��ق��ى اخل���دم���ات 

الأدوات  اختيار  يتم  اأ�سا�سها  وعلى 

تلبية  التي �ست�ستخدم يف  واحلوافز 

احتياجات املجتمع املحلي وبخا�سة 

متطلبات املجموعات امل�ستهدفة من 

اخلدمات التعليمية اجلامعية، حيث 

الأ�سئلة  على  الإج��اب��ة  منا  يتطلب 

التخطيط  عملية  خ���الل  ال��ت��ال��ي��ة 

تتوجه  جهة  اأي  »اإىل  الت�ساركي: 

غايات وا�سرتاتيجيات املوؤ�س�سة نحو 

العملية  الت�ساركي.. نحو  التخطيط 

اأم نحو امل�ستهدف؟ وما هي الآليات 

وا�ستخدامها  تطبيقها  ميكن  التي 

يف عملية التخطيط الت�ساركي؟ وما 

هي القدرة املوؤ�س�سية؟«.

الت�ساركية  الإدارة  اأن  املوؤكد  من 

تنتج  والت�سميم  التخطيط  جيدة 

اأف���ك���اًرا اأف�����س��ل وع���الق���ات اأن��ف��ع 

بني  وات��ف��اق��ات  اأق���وى  وموؤ�س�سات 

لو�سع  وم�ساندة  و�سرعية  املختلفني 

اأما  الجتماعية،  للم�سكالت  حلول 

اإن كانت امل�ساركة �سكلية اأكرث منها 

اإحباط  اإىل  توؤدي  اأن  فيمكن  فعلية 

يعتر  لذا  الثقة،  وانعدام  التوقعات 

تطبيق الإدارة الت�ساركية باملوؤ�س�سات 

اجلامعية �سرورة ل�سمان اجلودة يف 

اأف�سل  وتوليد  املقدمة،  اخلدمات 

ل��الأف��ك��ار، وحت��دي��د الح��ت��ي��اج��ات 

ب��دق��ة ع��ال��ي��ة، وت��ر���س��ي��د امل����وارد، 

امتالك اخلدمات  وتر�سيخ مفاهيم 

وبالتايل احلفاظ عليها، وال�ستثمار 

ال�سيكولوجي يف �سحة املجتمع.

عمادة التطوير واجلودة

دكتوراه يف الإدارة ال�سرتاتيجية 

وحت�سني الأداء احلكومي

عن  ال�����س��اب��ق  امل��ق��ال  يف  تكلمنا 

باملوظف  الرت��ق��اء  واأدوات  و�سائل 

اإىل التميز واأملحنا اإىل دور الإدارات 

الفاعلة اأو القيادات الإدارية لتحقيق 

ذلك التميز، ويف هذا املقال ي�سعدين 

ت�ساهم يف  وو���س��ائ��ل  اأف��ك��ار  ط���رح 

املتميزين،  املوظفني  حتفيز ومكافاأة 

ولي�ض بال�سرورة اأن ترتكز كلها على 

اإىل  يتبادر  قد  كما  امل��ادي  اجلانب 

البع�ض، بل قد تكون معنوية  اأذهان 

اإىل  ت���وؤدي  لكنها  م��ادي��ة  منها  اأك��رث 

اأداء  وتطوير  رائعة يف حتفيز  نتائج 

طرق  ت�سمل  املتميزين.  املوظفني 

املوظفني  ومكافاأة  ومبادرات حتفيز 

املتميزين تقدمي مكافاأة مادية، الثقة 

بع�ض  اإع���ط���اوؤه  املتميز،  ب��امل��وظ��ف 

ال�سالحيات، اإعطاوؤه �سهادات �سكر، 

ت�سليمه  ل��ه،  الثناء  ع��ب��ارات  توجيه 

املثايل  امل��وظ��ف  جعله  مت��ي��ز،  درع 

لل�سهر، ت�سجيعه يف اإبداعاته، الدعم 

املعنوي من الب�سا�سة والثناء، ترتيب 

اجلامعة  مدير  مع  للمتميزين  لقاء 

اأو الوكيل، تخ�سي�ض تذكرة اأو رحلة 

عمرة �سنوية للمتميز ولزوجته، جعل 

املتميز مديراً ملدة ق�سرية مثل يوم اأو 

ن�سف يوم. كما ميكن اإعطاء املتميز 

»و�سام  ي�سمى  بجيبة  يعلقه  و�ساماً 

للخروج  موافقة  اإعطاوؤه  اأو  املتميز« 

غرفة  وتوفري  بال�سهر،  واح��داً  يوماً 

اأو  ا�سرتاحة  تكون  الإدارة  ترفيه يف 

مكان ا�سرتخاء و�سيافة للمتميزين، 

وكذلك توفري ت�سهيالت وخ�سومات 

وال��ن��وادي  ال��ف��ن��ادق  يف  للمتميزين 

واملطاعم، وتعليق لوحة �سرف تو�سع 

وا�سافتهم يف  املتميزين،  فيها �سور 

ر�سالة اجلامعة، واإيجاد اآلية لتفعيل 

بدل الراحات داخلياً، وعمل دورات 

متميزة خا�سة للمتميزين.

من الأفكار يف هذا املجال اإعطاء 

ب���الإج���ازات  للمتميزين  الأول����وي����ة 

اآرائهم  وال����دورات، وتبني  والن��ت��داب 

اجليدة ون�سبتها لهم، واإي�ساح مدى دور 

املتميز ودرجة العتماد عليه، وتكرميه 

اأمام زمالئه، ون�سر اأ�سماء املتميزين عن 

طريق و�سائل الإعالم كر�سالة اجلامعة 

اأو مواقع التوا�سل الجتماعي، اأي�ساً 

يف�سل نقل املوظف املتميزين اإىل مكان 

اأف�سل، وتلم�ض م�ساكله وم�ساعدته على 

خلها وجتاوزها �سواء كانت يف العمل 

اأو خارجه، كذلك ميكن اإقامة منا�سبة 

العمل،  اأوق���ات  خ���ارج  املتميزين  م��ع 

واإعطاء املتميز الأولوية يف الرتقية ويف 

املهمات، وتدريب املتميزين وهم على 

راأ�ض العمل، وتنظيم رحالت للمتميزين 

يف  وم�ساعدتهم  وخ��ارج��ي��ة،  داخلية 

اإكمال درا�ستهم يف حال رغبتهم.

م. عبدالرحمن بن عمر النوفل

املدير التنفيذي لوادي الريا�ض 

للتقنية

حققت  اإ�سالمية  دول��ة  ماليزيا 

خ���الل ال��ع��ق��ود الأرب���ع���ة امل��ا�سي��ة 

وا����س���ع���ة يف جم����الت  ق����ف����زات 

والق��ت�����س��ادي��ة  ال��ب�����س��ري��ة  التنمية 

الأوىل  ال�سناعية  ال��دول��ة  لت�سبح 

يف ال��ع��امل الإ���س��الم��ي، وكذل���ك يف 

جم��ال ال�����س��ادرات وال�����واردات يف 

مكنها  مم��ا  اآ���س��ي��ا،  �سرقي  ج��ن��وب 

متطورة  حتتية  بنية  تاأ�سي�ض  م��ن 

القومي  دخلها  م�سادر  تنويع  ومن 

وامل��ع��ادن  وال��زراع��ة  ال�سناعة  م��ن 

حققت  كما  وال�����س��ي��اح��ة،  وال��ن��ف��ط 

الو�سع  حت�سني  يف  وا�سحاً  تقدماً 

العمل  فر�ض  وحتقيق  الجتماعي 

ومكافحة البطالة.

يف  املاليزية  التجربة  تعتر  ل��ذا 

من  التقنية  اإىل  والو�سول  التنمية 

ت�ستحق  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  ال��ت��ج��ارب 

جنحت  فماليزيا  والتحليل،  التاأمل 

العوملة  اقت�ساديات  ب��ني  امل��زج  يف 

الوطني  القت�ساد  بنهج  والحتفاظ 

لتتحول خالل فرتة وجيزة من دولة 

الأولية  امل��واد  ت�سدير  على  تعتمد 

اإىل واحدة من اأكر الدول امل�سدرة 

ل��ل�����س��ل��ع وال��ت��ق��ن��ي��ة 

ال�سناعية يف منطقة 

جنوب �سرقي اآ�سيا.

ذك��ر حما�سر  لقد 

وزراء  »رئي�ض  حممد 

م��ال��ي��زي��ا الأ���س��ب��ق« 

النه�سة  جت��رب��ة  اأن 

مل  م����ال����ي����زي����ا  يف 

وطّيعة،  �سهلة  تكن 

لتعدد  ن��ظ��را  وذل���ك 

ال���ط���وائ���ف وت��ب��اي��ن 

الأع�����راق واخ��ت��الف 

ال����دي����ان����ات داخ����ل 

امل��ج��ت��م��ع امل��ال��ي��زي، 

بيد اأن ذلك مل يحل دون ن�سيان تلك 

العوائق وم�ساركة اجلميع يف نه�سة 

البالد والتوجه نحو التقنية وتطوير 

ال�سناعة.

وم���ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ���س��اع��دت 

ت�����س��ن��ي��ع  اخ���ت���ي���ار  اأن  م���ال���ي���زي���ا 

وكذلك  الدقيقة«  »الإل��ك��رتون��ي��ات 

على  �ساعد  الدقيقة«  »ال�����س��رائ��ح 

وعلى  كثرية،  عاملة  اأي��اٍد  ا�ستخدام 

هذا الأ�سا�ض مت منح اإعفاءات كاملة 

لهذه  ال�سرائب  من 

ال�����س��ن��اع��ات ال��ت��ي 

الآلف  ا�ستوعبت 

العاملة  الأي��دي  من 

اكت�ساب  جانب  اإىل 

واملهارات  اخل��رات 

امل��ج��الت  ت��ل��ك  يف 

عالية التقنية.

كذلك اأتيح ملاليزيا 

والتو�سع  الن��ف��ت��اح 

ع��ر ان��دم��اج��ه��ا يف 

العوملة  اقت�ساديات 

وت���ر����س���ي���خ رك���ائ���ز 

ت��ن��م��ي��ة اق��ت�����س��اده��ا 

ال��وط��ن��ي، وي���رز ذل��ك وا���س��ًح��ا من 

بلد يعتمد ب�سكل  خالل حتولها من 

اأ�سا�ض على الزراعة اإىل بلد م�سدر 

وبخا�سة  والتقنية  ال�سناعية  لل�سلع 

الكهربائية  ال�سناعات  جم��ال  يف 

والإلكرتونية واحلا�سوبية.

ق�س�ض  اإح��دى  تعتر  ماليزيا  اإن 

النجاح الباهرة التي حققها امل�سلمون 

اليوم بتم�سكهم بهويتهم الإ�سالمية، 

الإخ��اء  وبكل ما حتمله من مظاهر 

مواطنيهم  مع  والتعاي�ض  والت�سامح 

من غري امل�سلمني، وهي �ساهد على 

ال�سحيح يف  الإ�سالمي  التطبيق  اأن 

دافًعا  يكون  والعمل  العلم  �سيا�سة 

قوًيا واإثباًتا واقعًيا للنهو�ض يف �ستى 

املجالت املعرفية والتنموية والتقنية. 

�سبعينيات  لقد جنحت ماليزيا منذ 

جانب  حتقيق  يف  الع�سرين  ال��ق��رن 

كبري من الأهداف التنموية امل�سمولة 

و�سيا�ساتها  التنموية  خططها  يف 

اأن  ا�ستطاعت  حيث  القت�سادية، 

حتقق طفرة تنموية كبرية حت�سدها 

عليها الدول املتقدمة قبل النامية، اإذ 

مل تكن ماليزيا يف بادئ الأمر �سوى 

دولة زراعية تعتمد على اإنتاج ال�سلع 

واملطاط  الق�سدير  وخا�سه  الأولية 

لبثت  م��ا  اأن��ه��ا  بيد  النخيل،  وزي���ت 

بف�سل �سيا�ستها التنموية اأن حتولت 

اإىل واحدة من الدول ال�سناعية التي 

والنمو  ال�سيا�سي  بال�ستقرار  تتمتع 

الجتماعي،  وال��رف��اه  الق��ت�����س��ادي 

وحت��ت��ل ال��ي��وم م��رك��ًزا م��رم��وًق��ا يف 

القت�ساد العاملي.

كلية الهند�سة
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

مركز �لوثائق.. �أبعاد متعددة لالهتمام 

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

مركز الوثائق بوكالة اجلامعة للتخطيط والتطورية اأقام موؤخراً ور�سة 

عمل ح�سرها العديد من من�سوبي اجلامعة، وحملت هذه الور�سة التي 

»الوعي  عنوان  واملحفوظات  للوثائق  الوطني  املركز  من�سوبو  قدمها 

ال�سرية«،  والوثائق  التخ�س�سية  الوثائق  على  عملي  تطبيق  الوثائقي: 

الوثائقي بني من�سوبي اجلامعة،  الوعي  ن�سر  اإىل  الور�سة  وهدفت هذه 

ملركز  اجلديد  للمبنى  النتقال  على  مقبلة  اجلامعة  وثائق  واأن  خا�سة 

الوثائق، كما اأنه من الأهمية تعريف وحدات اجلامعة بنوع الوثائق التي 

يجب حفظها وما هي الوثائق التي و�سلت اإىل املدة التي ميكن اإتالفها، 

بعملية  اجلامعة  اهتمام  اأن  على  التاأكيد  اإىل  الور�سة  هذا  تهدف  كما 

حفظ الوثائق يتخطى بكرث الهتمام باجلوانب املادية املتمثلة يف  املباين، 

والتجهيزات، والقرارات الإدارية وغريها، واأن اجلامعة ت�سعى اإىل تدريب 

الكوادر املتخ�س�سة واإك�سابهم مزيداً من املهارات التي تتيح لهم التعامل 

مع كافة اأنواع الوثائق، اإ�سافة اإىل التعاون وال�سراكة مع املركز الوطني 

للوثائق واملحفوظات ومد ج�سور التوا�سل معه، وال�ستفادة من خرات 

من�سوبيه، وهو ما يعزز �سعي اجلامعة للريادة يف هذا املجال.

بالوثائق؛  اجلامعة  اهتمام  عن  الور�سة  هذه  توؤكد  اآخ��ر  جانب  ومن 

اأوائل اجلامعات واجلهات احلكومية  حيت تعد جامعة امللك �سعود من 

التي جتاوبت مع القرارات امللكية ب�ساأن الوثائق، فاأن�ساأت اجلامعة مركز 

وفقها اهلل- على  الدولة-  ا�ستجابة حلر�ض  1423ه�  العام  الوثائق يف 

حماية الوثائق واملحفوظات، وترى اإدارة اجلامعة اأن الوثائق التي متتلكها 

اجلامعة منذ تاأ�سي�سها قبل اأكرث من خم�سني عاماً حتتوي على وثائق يف 

غاية الأهمية، واأن تنظيمها وحفظها، وا�ستعادتها، كفيل باحلفاظ على 

مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ اأوىل اجلامعات ال�سعودية »جامعة امللك 

للريادة يف هذا املجال فاإن اجلامعة ب�سدد النتهاء من  �سعود«، و�سعياً 

وتقدمي  وتنظيمها  الوثائق  بحفظ  للعناية  الوثائق  ملركز  منوذجي  مبنى 

اخلدمات الوثائقية واملعلوماتية، حيث روعي يف ت�سميم هذا املبنى اأن 

يكون مبوا�سفات معمارية وجتهيزات فنية على اأعلى م�ستوى و�سلت اإليه 

الو�سول لهذه  للم�ستخدم �سهولة  يتيح  العامل، والذي  الوثائق يف  مراكز 

الوثائق وا�ستعادتها وا�ستخدامها، وهو الأمر الذي �سوف ي�ساعد- باإذن 

اهلل-  يف معاجلة الكثري من ال�سعوبات التي تواجهنا يف حفظ وا�ستعادة 

الوثائق.

وهو عمل كبري يقوم عليه مركز الوثائق باجلامعة املتخ�س�ض يف اقتناء 

ال�سيا�سات والأنظمة والقرارات  الوثائق وتنفيذ  وتنظيم وحفظ وتداول 

الفائقة  العناية  اإىل تقدمي  ي�سعى  العالقة بذلك يف اجلامعة، كما  ذات 

بالوثائق الر�سمية الناجتة عن اأعمال كافة الوحدات الأكادميية والإدارية 

ذات  والقرارات  والأنظمة  ال�سيا�سات  كافة  وتطبيق  باجلامعة،  والفنية 

العالقة باقتناء وتنظيم وحفظ وتداول الوثائق الر�سمية، وي�سعى املركز 

الوثائق  لأنظمة  ال�سليم  التنفيذ  منها:  الأه��داف  من  عدد  حتقيق  اإىل 

الوعي  ن�سر  العالقة،  ذات  والقرارات  وللتعليمات  ولوائحها  و�سيا�ساتها 

الوثائقي بني العاملني يف اجلامعة، العمل على اإيجاد الكوادر املتخ�س�سة 

يف جمالت حفظ وتنظيم الوثائق واملحفوظات، الر�سد التاريخي لوثائق 

ولوائح وم�ستندات اجلامعة وتنظيمها.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

التقنية بين النقل والتوطين: التجربة الماليزية

اإلدارة التشاركية في مؤسسات التعليم الجامعي

أفكار إبداعية لتحفيز الموظف المتميز 

تعليق الدراسة.. سلبيات وإيجابيات
ل ي�سك اأحد يف اأهمية الدرا�سة وال�ستمرار يف املنهج الدرا�سي وعدم 

العلم والتعلم تقوم على هذه اجلوانب امل�سيئة،  الغياب، لأن الراعة يف 

واأي�ًسا ل ي�سك اأحد منا اأن �سحة الإن�سان لها قيمة ل ت�ساوي اأي �سيء 

مهما كانت اأهميته، والإن�سان دائًما يحر�ض على حت�سينها، حتى اإنه قد 

يرتك الأ�سياء املحبوبة لديه خ�سية عليها.

وقد تناقلت و�سائل التوا�سل الجتماعي وال�سحف الورقية اإىل حد ما، 

املدار�ض  الدرا�سة يف  تعليق  املا�سية، حول  الأيام  الكالمية يف  النقا�سات 

يحتاج  ل  الأمر  هذا  اأن  اأظن  وكما  اجلوية،  التقلبات  ب�سبب  واجلامعات 

اإىل تفكري كبري ونقا�ض طويل، فاحلالة طارئة ول تتكرر كثرياً وما هي اإل 

اأيام معدودة تعد على الأ�سابع، يت�سلل ال�سرور فيها اإىل قلب كل طالب 

ورمبا اأ�ستاذ اأي�ًسا! اإ�سافة اإىل ذلك، لقد �سح مائة يف املائة ما ذكر من اأن 

»درهم وقاية خري من قنطار عالج« وي�سهد له ما حدث يف هذه الأيام مع 

اأنا�ض ا�سطروا اإىل اأن يدخلوا امل�ست�سفيات. وثمة ت�ساوؤلت كثرية ل تزال 

اأن الطالب �سوف يق�سي  اأذهاننا، منها: هل يلزم من تعليق الدرا�سة  يف 

هذه الأوقات يف لهو ولعب دون فائدة؟ اأو ميكنه الن�سغال ببع�ض الأمور 

املفيدة التي رمبا تعو�ض عن الدرا�سة ولو ب�سكل ب�سيط؟

طبعاً هناك اأمور كثرية ميكن للطالب ممار�ستها يف هذا الفراغ، وميكن 

اأي�ساً اأن يتوجه اإىل اأمور مل ي�سبق اإليها، نحو اأن يقوم مب�ساعدة اأهل بيته 

اأمه يف جتهيز  اأو ي�ساعد  اإعداد الأ�سياء وحت�سينها، وتنظيف البيت،  يف 

الطعام.

فكيف يقولون اإن وقت الطالب قد �ساع ب�سبب تعليق الدرا�سة، مع اأنه 

قد ح�سل على �سيء كبري رمبا مل يح�سل عليه من قبل يف اأيام الدرا�سة، 

وهذا اليوم يفتح له باب التفكري يف اأ�سياء عادية رمبا تغري حياته.

يا�سر اأ�سعد اأعظمي - معهد اللغويات العربية
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

عبدالرحمن  ال�شمراين

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الت�شوير

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

للبحث  ال�سرعة �سرورة  العمالقة فائقة  اأ�سبحت احلا�سبات 

العلمي املتميز يف كل جامعة وكل مركز بحثي متقدم، من هذه 

احلا�سبات الآلية الكبرية العمالقة يف وطننا احلا�سب العمالق 

املوجود يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والذي اأطلق 

عليه ا�سم »�سنام«.

امللك  مدينة  يف  تركيبه  مت  ال�سرعة  ف��ائ��ق  احلا�سب  ه��ذا 

زال  وما  �سنوات،  خم�س  نحو  قبل  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 

يخدم الباحثني يف املدينة وخارجها، وذلك عن طريق ال�سرتاك 

عن بعد ح�سب �سروط و�سوابط حمددة.

اأمثلة اأخرى هي احلا�سبات العمالقة املوجودة الآن يف جامعة 

امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، حيث مت تركيب حا�سبني عمالقني 

واأطلق عليهما اأ�سماء »�ساهني1-« و»�ساهني2-«. �ساهني1- مت 

تركيبه قبل نحو ع�سر �سنوات ثم حلق بذلك �ساهني2- الذي مت 

تركيبه قبل اأربع �سنوات تقريباً.

احلا�سبات  ه��ذه  مثل  اأن  جند  ومن��ار���س  ون��رى  نعلم  ما  ويف 

العمالقة اأ�سبحت �سرورة ق�سوى لأي جامعة متميزة فيها بحث 

علمي ر�سني وكثيف ويف تطور مت�سارع ومتعمق. 

ونقول:  اأن نحاور  ن�ستطيع  �سعود  امللك  الآن نحن يف جامعة 

»�سنام« ول  لنا ل  ولي�س  �ساهني  اأكرث من  ولهم  »�سنام«  لهم  اإن 

احلق  لهم  اجلامعة  يف  الباحثني  بع�س  اأن  �سحيح  »�ساهني«، 

املذكورة،  احلا�سبات  تلك  على  ح�سابات  اأخذ  يف  وال�ستطاعة 

توفري حا�سب عمالق يف  اأن  اأعتقد  ولكن  بالفعل،  وهو حا�سل 

العمليات  تنفيذ  �سهولة  من  املزيد  توفري  اإىل  �سيوؤدي  اجلامعة 

اأياما  اأو  �ساعات  تاأخذ  لرمبا  التي  والكثيفة  املعقدة  احل�سابية 

متتالية.

اجلامعة  نف�س  يف  امل��وج��ود  العمالق  احلا�سب  اأن  �سك  ل 

اجلامعة،  يف  للباحثني  والراحة  ال�سهولة  من  املزيد  �سيعطي 

ويعزز قوة ومتانة البحوث التي حتتاج اإىل العمليات احل�سابية 

الكثيفة با�ستخدام بيانات فوق العادة يف الكم وال�سرعة والتعقيد 

يف  احلقيقي  الزمن  با�ستخدام  ورمبا  واملخرجات،  للمدخالت 

املعاجلة.

اإن احلا�سبات ال�سخ�سية التي نراها الآن يف معاملنا ومكاتبنا 

متطلبات  لتواكب  كافية  تعد  مل  وحديثة  متقدمة  كانت  مهما 

بحاجة  اأن اجلامعة  اأعتقد  ولذلك  العلمي يف اجلامعة،  البحث 

اأنه يوجد  اإىل توفري حا�سب عمالق واحد على الأقل، واأعتقد 

احلا�سب  علوم  كلية  اأو  الإلكرتونية  التعامالت  ع��م��ادة  ل��دى 

احلا�سب  هذا  مثل  واإدارة  ا�ست�سافة  على  والقدرة  الإمكانيات 

العمالق الذي نتمنى اأن يرى النور يف رحاب اجلامعة يف القريب 

العاجل.

كلية علوم احلا�سب واملعلومات
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على  ال�سكر  ك��ل  ب��داي��ًة  واأ���س��ك��ره 

واجلذري  املهم  املو�سوع  لهذا  ذكره 

التي  الأوجه  لتو�سيح بع�س  بنظري 

قد يتغافل عنها البع�س.

املقال  يف  ذكر  الفا�سل  الأ�ستاذ 

الطلبة يف  الإخ��وة  اأح��د  مع  موقفه 

معهد اللغويات ب�ساأن توح�سه اللغوي 

ومعاناته يف ا�ستخدام اللغة العربية 

كلغة ثانية مع اأهل اللغة اأي العرب، 

باأنه  يتلخ�س  ال�ساأن  وقويل يف هذا 

على  يعتمد  التعلم  اأ�سا�س  ك��ان  اإن 

فلن  اللغة  تعلم  يف  واملثابرة  ال�سرب 

على  اللغة  اإت��ق��ان  يف  �سعوبًة  يجد 

املدى البعيد اإن و�سع لنف�سه هدفاً 

بعيد املدى.

الأخ  م���ع  ي��ح��دث  م���ا مل  وه����ذا 

الكرمي املذكور يف املقال؛ اإذ اإنه كان 

متعجاًل للتحدث واإتقان اللغة كاأهل 

يف  رغبته  اأتفهم  واأن��ا  متاماً،  اللغة 

امل�سكلة  نف�س  نعاين  قد  كلنا  ذلك، 

نتعلمها  التي  الأخ���رى  اللغات  م��ع 

كانت _  اأي��اً  وق��ت مبكر _  منذ 

ال��رغ��ب��ة وه��ذا  ول��ك��ن تختلف ه��ذه 

فهناك  لآخ��ر،  �سخ�س  الإق��دام من 

من ي�ستطيع اإي�سال ما يريد ب�سهولة 

حتى لو كانت لغته الثانية ركيكة.

فحتى  حقهم  اأبخ�سهم  ل  وحتى 

ذات  ميلكون  ل  اأنف�سهم  اللغة  اأهل 

اإنهم  اإذ  الأم؛  بلغتهم  اللغوي  الإمل��ام 

اعتادوا على احلديث بها ُمذ ولدوا 

وقد ل يعلمون اأ�سرار وكينونات هذه 

اللغة اإل من تعمق يف البحث والقراءة 

والدرا�سة، وحينما نريد تعليم لغتنا 

لغري الناطقني بها فاإنه من الأجدر 

اأن نُِلمَّ نحن بها اأولً قبل اأن نرتكب 

علمناها  ما  اإذا  لغتنا  بحق  جرمية 

اأن  اأود  ال�سدد  وب��ه��ذا  لهم.   
ً
خ��ط��اأ

�سخ�سياً،  معي  ح�سل  موقفاً  اأذك��ر 

ففي اأحد الأيام �ساء اهلل اأن اأتعرف 

على �سيدة اأملانية جاءت اإىل اململكة 

الأق��ارب، وحينما  اأحد  بتو�سية من 

ال�سديدة  برغبتها  اأخربتنا  التقيتها 

�سلفاً  واأن��ه��ا  العربية  اللغة  بتعلم 

ملدة  الأ�سا�سيات  بع�س  در�ست  قد 

�سنة يف معهد يف دولٍة عربية. كان 

رغبتها  و�سدة  حما�سها  عليها  بادياً 

وزاد  العربية،  اللغة  واإت��ق��ان  بتعلم 

علمت  حينما  وحما�سها  �سرورها 

العربية  باللغة  متخ�س�سُة  اأن��ن��ي 

قواعد  لتعلم  ا�ستعدادها  واأب���دت 

بع�س  معها  ب���داأُت  وحينما  النحو، 

الدرو�س والأ�سا�سيات املهمة وجدت 

اأن النطق باللغة اأ�سعب من كتابتها 

اأردُت  لو  لها:  قلت  لكني  وقراءتها، 

ف��اإين  ب��ه��ا  وال��ت��ح��دث  لغتكم  ت��ع��لُّ��م 

�ساأحتاج لوقت طويل دون �سك حتى 

اإىل م�ستوى قريب منكم، ولن اأتذمر 

من ذلك بالتاأكيد خ�سو�ساً اإن كانت 

رغبتي حقيقية و�سادقة يف تعلمها، 

اإذ �ساأ�سرب واأحتمل واأثابر.

اللغة العربية تختلف اختالفاً كلياً 

باعتبارها  اللغات  من  غريها  عن 

من  الأر�����س  وج��ه  على  لغة  اأث���رى 

ناحية تنوع الرتاكيب اللغوية و�سهولة 

يحتاجه  وجه  اأي  على  ا�ستخدامها 

اللغة  اأن��ه��ا  نن�سى  ف��ال  امل��ت��ح��دث، 

تتمتع بقوة واختالف  التي  الوحيدة 

اأن اجل��ذور  خم��ارج احل���روف، كما 

اللغوية فيها وا�سعة وكبرية جداً، اإذ 

وهذا  ج��ذوراً  اللغات  اأكرث  من  اإنها 

ال�سرفية  ال�ستقاقات  يجعل  م��ا 

والرتاكيب الدللية تختلف باختالف 

الزمن والغر�س من ا�ستخدامها.

تبقى  الزمن  عليها  تقادم  ومهما 

لال�ستخدام  �ساحلة  العربية  اللغة 

وهذا  منها،  والهدف  الزمن  ح�سب 

ال��ل��غ��ات الأخ����رى  ن����راه يف  م���ا ل 

عدم  ب�سبب  اأ�سولها  اندثرت  التي 

على  حتى  �سعبًة  وهي  ال�ستعمال، 

دار�سيها من نف�س اأهل اللغة.

تعلم  �سعوبة  م��دى  جيداً  اأتفهم 

بع�س  نطق  حيث  من  العربية  اللغة 

خمارج احلروف، وهذا ما يقع فيه 

اأبناء ذات اللغة اأنف�سهم من خطاأ يف 

نطق بع�س احلروف نطقاً �سحيحاً 

بعذر  ذلك  عن  يُتغافل  لكن  �سليماً، 

اأن الأهم فهم املعنى العام ملا يُقال.

لي�ست  ح��ال��ة  ال��ل��غ��وي  التوح�س 

تختلف  فهي  املتعلمني  لكل  عامة 

وبوجهة  �سخ�سياتهم،  ب��اخ��ت��الف 

»الثقة  ملبداأ  عائد  املو�سوع  نظري 

ا�ستعمال  يف  يُخطئ  فمن  بالنف�س« 

اأي لغة ثانية ويخجل يف ال�ستمرار 

رغم اخلطاأ - واخلطاأ وارد - فاإنه 

التعلم  يف  ال�ستمرار  عن  �سيتوقف 

و�سريى اأن خطاأه خزي وعار عليه، 

اخلطاأ  هذا  يف  نقع  كلنا  واحلقيقة 

حتى مع لغتنا الأم.

خطاأ  يف  وق��ع��ُت  كلما  �سخ�سياً 

اأخ��ج��ل  اأن  ي��ع��ن��ي  ل  ف��ه��ذا  ل��غ��وي 

ب��ل ه��و داف��ع لأ�ستمر يف  واأت��وق��ف 

عامة  حياته  يف  فالإن�سان  التعلم، 

لن  توقف  ول��و  اأخ��ط��ائ��ه  م��ن  يتعلم 

العتقاد  ينبغي  ل  ويتطور،  ي�ستمر 

ُه��وة عميقة ل خال�س  ب��اأن اخلطاأ 

منها، ول ينبغي اأن يدفعنا اخلطاأ اأو 

ال�ستمرار  عن  التهكم  اأو  ال�سخرية 

يف التعلم والتطور والرقي، ولنتذكر 

لن  والعلم  حياتنا  ط��وال  نتعلم  اأننا 

�سفراء  نحن  اأق��ول،  ختاماً  يتوقف. 

واإن  عاملية  �سئنا جعلناها  اإن  لغتنا، 

حم�سورة  حمليًة  جعلناها  �سئنا 

بفئة قليلة من املتحدثني بها، فاللغة 

العتقاد  من  واأ�سهل  اأجمل  العربية 

فقط  تعليمها،  اأو  تعلمها  ب�سعوبة 

ناأخذها على حممل املتعة والتاأمل، 

وجنتهد ونبدع يف ن�سر لغتنا الرائعة 

لغة ال�ساد.

لما ح�سني املعجل

بكالوريو�س لغة عربية من كلية 

الآداب - جامعة امللك �سعود

مل اأر اأ�سلوًبا اأقوى يف التعلم من 

عن  والبحث  الأ�سئلة  طرح  اأ�سلوب 

معرفة،  ب�سابق  ورب��ط��ه��ا  الأج��وب��ة 

فال  لبع�سها،  مكملة  اأم���ور  ث��الث��ة 

فائدة من طرح ت�ساوؤل دون البحث 

عن اإجابته، وتقل فائدة اجلواب بال 

تائهة  نقطة  الإجابة  فتكون  راب��ط؛ 

فام�سك  الدماغ،  يف  عائمة  م�سردة 

تعوم  جتعلها  ول  واحت�سنها  بها 

وحيدة، واعمل على ربطها بخط مع 

�سابق النقاط املوجود، ِلتُكون �سورة 

كنا  كما  متاًما  ذهنك،  يف  متكاملة 

التو�سيل  باألعاب  �سغرنا  يف  نلعب 

لتكوين الأ�سكال.

اأي  ع��ن  الإج���اب���ة  ت���اأخ���رت  واإن 

ت�����س��اوؤل ط��رح��تَ��ه، ف��ال حت��زن فقد 

يكون ذلك التاأخر من ح�سن حظك، 

واجل��واب  اأ�سئلة،  ي�سبح  فال�سوؤال 

ي�سبح اأجوبة، والنقطة ت�سبح نقاًطا 

على هيئة �سل�سلة.

الف�سول  على  جمبولة  النف�س 

ول  حقها،  حترمها  ف��ال 

املعلومة؛  بق�سور  تر�سى 

ف��ع��ق��ل��ك اأ���س��م��ى م��ن��ه��ا، 

ولكن  »ك���م؟«  تكفي  ف��ال 

»ملاذا؟«، فعند ظهور معلومة جديدة 

اأو مراجعة قدمية �سل نف�سك، ملاذا 

ُوجدت؟ ومن اأين اأتت؟ وكيف ُطبقت؟ 

دائًما ما  الأ�سياء  اأ�سل  فالبحث يف 

ينري العقول، ويب�سط الأمور، وي�سهل 

احللول، ولكل �سخ�س منا اأ�سلوبه يف 

�سفتيه  يرطب  من  فهناك  البحث، 

ب��ق��راءة ال��ك��ت��ب، وه��ن��اك م��ن ميتع 

وهناك  املقاطع،  مب�ساهدة  ب�سره 

املدونات  ب�سماع  اأذنيه  يطرب  من 

ولكن  ال��ط��رق  فتختلف  ال�سوتية، 

الهدف واحد.

قلبي  ح�����س��رة يف  ع��ن  ���س��اأك��ت��ب 

القارئ  ولعل  جامعتي  يف  اأراه  مما 

كل  م��ن  اأ���س��ب��وع  اأول  ي��ع��ذرين، يف 

طبيعة  ملعرفة  متحم�ًسا  اآت��ي  ف�سل 

لطريقة  مت�سوًقا  وتطبيقاتها  املواد 

اليوم  يف  القاعة  ف��اأدخ��ل  �سرحها، 

واق��ًف��ا  امل���در����س  واأرى  ال��ت��ع��ري��ف��ي 

يح�سي  بالك�سف  مم�سًكا  متاأهًبا 

بالكالم  ي��ب��داأ  اإن  ف��م��ا  احل�����س��ور، 

حتى تنطفئ �سعلة حما�ستي، حيث 

يبتدئ بالتعريف بنف�سه وبالدرجات 

على  وبت�سديده  توزيعها  وطريقة 

للمذكرات  بذكره  وختمه  احل�سور 

عندما  ه��ذه  ب��داي��ة  ف��اأي  املطلوبة، 

اأخرج من حما�سرة اليوم التعريفي 

ومل اأعرف �سوى ا�سم املادة!

للتعليم،  احلقيقي  املعنى  فقدنا 

اأ�سبحنا نتعلم من اأجل الدرجات ل 

من  خوًفا  ونح�سر  العلم،  اأج��ل  من 

فاأ�ساأل  باملعرفة،  �سغًفا  ل  احلرمان 

يف  اأم  فينا؟  امل�سكلة  ه��ل  نف�سي؛ 

التعليمي؟  نظامنا  يف  اأم  مدر�سينا؟ 

وجب  اجل��ه��الء،  لغة  التعميم  ولأن 

مررت مبعلمني  اأنني  اأذك��ر  اأن  عليَّ 

تنطفئ  فلم  املعلم،  معنى  يحملون 

زادت  ب��ل  معهم  حما�ستي  �سعلة 

امل��در���س��ني  اأن  يل  فتبني  ت��وه��ًج��ا، 

املعلمون،  هم  قليلون  لكن  كثريون 

جتعلونا  فال  الطالب،  هم  وكذلك 

نرمي امل�سكلة على نظامنا التعليمي 

اأن  قبل  وال��ِق��دم  بال�سوء  ونتهمه 

نراجع اأنف�سنا.

نعيُب زمانَنا والعيُب فينا

وما لزماننا عيٌب �سوانا

ونهجو ذا الزماَن بغري ذنٍب

ولو نطق الزمان اإذن هجانا

املعلم هو اللبنة الأ�سا�سية للتعليم 

فال  الأجيال  ويربي  ين�سئ  من  وهو 

امل��ادة  نقل  على  وظيفته  تقت�سر 

من  هو  بل  فقط،  للطالب  العلمية 

بحثه  يف  وير�سده  �سخ�سيته  يبني 

ويقوده بخربته، لكن ان�سغال املدر�س 

ول  للطالب،  ي�سفع  ل  الطالب  عن 

تكن  مل  ف��اإذ  التقاع�س،  حق  يعطيه 

وا�ستمر  تياأ�س  فال  مثلي  حمظوًظا 

نهاية  يف  معلًما  ف�ستجد  بحثك  يف 

به  ت�سبث  وج��دت��ه  واإذا  امل��ط��اف، 

جيًدا.

لكنه  مهم  املعلم  دور  النهاية  يف 

ذات��ك  ف��اع��م��ل ع��ل��ى  الأه����م،  لي�س 

تن�سى  ول  واأ�سبعها  فثقفها  بنف�سك 

اأن متتعها، و�سارك ما تو�سلت اإليه 

تكتم  ول  امل�ساركة  ي�ستحق  من  مع 

معلومة و�سلت لها، فنحن يف اأم�س 

احلاجة لها، لنعود كما كنا يف �سابق 

عهدنا.

اأحمد عبداهلل العوهلي

كلية الهند�سة

نحن و»التوحش اللغوي«

ى امل�شاألة َتَق�شَّ
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ن��ظ��م م���رك���ز ال��ت��م��ي��ز يف ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ل��ق��اء 

اخل��ت��ام��ي مل��ن��ح ال��ت��م��ي��ز يف دورت�����ه ال��ث��ال��ث��ة، وذل����ك ي��وم 

اخلمي�س املوافق 1439/6/20ه� برعاية وكيل اجلامعة 

لل�سوؤون التعليمية والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور حممد 

املنا�سبة  بهذه  كلمته  النمي يف  د.  واأ�سار  النمي،  �سالح 

اجلامعة  مدير  معايل  من  بتوجيهات  اجلامعة  اأن  اإىل 

تويل الطالب الأهمية الق�سوى، من خالل دعم مبادرات 

حت�������س���ن ع���م���ل���ي���ة ال��ت��ع��ل��م 

لأع�������س���اء هيئة  وال��ت��ع��ل��ي��م 

حكمهم  يف  وم��ن  التدري�س 

وامل����م����ار�����س����ات ال��ت��دري�����س��ي��ة 

ال�������ف�������اع�������ل�������ة وامل������ب������ت������ك������رة 

تعليم  ل��ت��ق��دمي  ون�������س���ره���ا؛ 

ن�����واجت تعلم  م��ت��م��ي��ز ي���ع���زز 

دور  على  اأك���د  كما  الطلبة. 

وك���ال���ة اجل���ام���ع���ة ل��ل�����س��وؤون 

يف  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

التدري�سية  املمار�سات  دع��م 

ل��ط��الب اجل��ام��ع��ة،  ي��ح��ق��ق تعليم متميز  ال��ف��اع��ل��ة مب��ا 

قيادة  املتميزين يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ب��دور  واأ�ساد 

التغيري يف جمال التعلم والتعليم باجلامعة.

ا�ستعرا�س املراحل والنطالق

والتعليم،  التعلم  يف  التميز  مركز  مدير  ا�ستعر�ض 

للتطوير  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  م�ساعد 

املراحل  الكثريي،  �سعود  الدكتور  الأ�ستاذ  التعليمي، 

على  املركز  اطالع  من  بدءاً  املنح  م�سروع  بها  مر  التي 

اأوكالند  جامعة  مع  �سراكة  وعقد  العاملية  املمار�سات 

الفعاليات  من  لعدد  بتنظيمه  مروراً  الأوىل،  الدورة  يف 

م�سروع  املركز  اأطلق  وقد  واملحا�سرات،  العمل  وور���ض 

منح التميز يف دورته الأوىل لعام 1432ه� مب�ساركة 70 

م�سروعاً من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ض، ثم كانت الدورة 

الثانية يف عام 1435ه� مب�ساركة 24 م�سروعاً من قبل 

اأع�ساء هيئة التدري�ض، ثم كانت الدورة الثالثة يف عام 

اأع�ساء هيئة  من قبل  16 م�سروعاً  1437ه� مب�ساركة 
التدري�ض، وقد ا�ستند املركز يف حتديد عدد املنح التي 

يتم قبولها على اأعداد م�ساريع املنح يف بع�ض اجلامعات 

العاملية.

اأهداف امل�سروع

امل�سروع واملتمثلة  اأهداف  اإىل  الكثريي  اأ�سار د.  كما 

اآليات فعالة لتحديد وتطوير ون�سر وتر�سيخ  يف تطوير 

عرب  والتعليم  التعلم  جم��ال  يف  اجل��ي��دة  امل��م��ار���س��ات 

امل�ستوى  على  التدري�ض  هيئة  واأع�ساء  التخ�س�سات 

املوؤ�س�سي وت�سجيع الأفكار اخلالقة واملبادرات املبدعة 

التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  يف  ال�ستثمار  يحقق  مبا  منهم، 

هذه  ت�ستخدم  بحيث  للتح�سني،  لهم  الفر�ض  واإت��اح��ة 

التغيري  يحدث  مبا  امل�ستدام  للتغيري  ك��اأداة  امل��ب��ادرات 

الطالب  م�ساركة  �سمان  اإىل  ي�سعى  ال��ذي  املوؤ�س�سي، 

وحت�سني نواجت التعلم لديهم مبا يُعزز قدرات ومهارات 

خريجي جامعة امللك �سعود.

3 جمالت
وقد متثلت جمالت املنح يف التايل:

لتح�سني  التعليم  ا�سرتاتيجيات  الأول:  امل��ج��ال   •
م�ستوى اأداء الطلبة: واندرج حتت هذا الت�سنيف عدد 

من من امل�ساريع مثل: م�سروع 

من  وحلّها  الأ�سئلة  �سياغة 

ق���ب���ل ال����ط����الب، وم�������س���روع 

املبني  التعلم   ا�سرتاتيجيات 

ع��ل��ى امل�������س���روع، وم�����س��روع 

ت�����س��م��ي��م من�����وذج ت��دري�����س��ي 

ق��ائ��م ع��ل��ى اأب���ح���اث ال��دم��اغ  

وا�سرتاتيجيات خرائط التعلم 

ا�ستخدام  وم�سروع  والتعليم، 

ال��ت��ق��ن��ي��ة يف ع����دة جم���الت 

وال��واق��ع  الرقمية  كاملن�سات 

الفرتا�سي.

تفاعلية:  تعليمية  منتجات  ت�سميم  الثاين:  املجال   •
م�سروع  التالية:  امل�ساريع  الت�سنيف  هذا  واندرج حتت 

اإلكرتوين  كتاب  ت�سميم  وم�سروع  التفاعلية،  النمذجة 

الذكية،  للهواتف  تطبيق  ت�سميم  وم�سروع  للريا�سيات، 

وم�سروع ت�سميم �سرائح ملقرر الريا�سيات.

الطلبة  تعلم  تقييم  اأ�ساليب  تطوير  الثالث:  املجال   •
واندرج حتت  اأدائهم وتطويره:  مل�ساعدتهم على معرفة 

برنامج  ت�سميم  مثل  امل�ساريع  من  عدد  الت�سنيف  هذا 

الطبي،  والتوثيق  ال��ط��الب،  متابعة 

الأداء،  �سجل  وت��ط��وي��ر  وت�سميم 

ق�سم  لطالب  الإكلينيكي  والتقييم 

لتقييم  مقيا�ض  وبناء  الب�سريات، 

للطلبة  ال��ذات��ي  التعلم  م��ه��ارات 

اجلامعيني.

اإبداع وجتديد 

ال��دك��ت��ور م��ب��ارك ب��ن ه��ادي 

التدري�ض  هيئة  ع�سو  القحطاين، 

اأك��د  وال��رتج��م��ة،  ال��ل��غ��ات  كلية  يف 

والتقارير  املتكررة  الجتماعات  اأن 

الدورية والتغذية الراجعة حول مراحل 

التميز  مركز  قدمها  التي  امل�سروع  تطور 

يف التعلم والتعليم؛ �ساهمت يف ن�سج الفكرة 

والتغلب على العوائق التي قد تظهر اأحيانا مما 

اأي�ساً  واأ�سار  املرجوة،  النتائج  حتقيق  يف  �ساعد 

التعليم اجلامعي عمل متجدد يحتاج لالإبداع  اأن  اإىل 

والأفكار املتجددة اخلالقة.

اإتاحة الفر�س

من جانبه اأكد الدكتور اأن�ض بن حممد ال�سعالن ع�سو 

التدري�ض بكلية الرتبية على فائدة هذا الربنامج  هيئة 

واأهمية امل�ساركة فيه والفائدة التي تنعك�ض على ع�سو 

الربامج،  مثل هذه  والطالب من خالل  التدري�ض  هيئة 

اأكرب  لعدد  املجال  وفتح  الفر�ض  اإتاحة  بزيادة  مطالباً 

لأع�ساء هيئة التدري�ض وتوفري الدعم لذلك التو�سع.

تعلم ن�سط

با�سل  الدكتور  اأ�ساد  كما 

هيئة  ع�سو  الق�ساه،  حممد 

التدري�ض يف كلية الدرا�سات 

املجتمع  وخدمة  التطبيقية 

التعلم  نقل  يف  امل��ن��ح  ب���دور 

اجل����ام����ع����ي م�����ن ال��ت��ع��ل��م 

التقليدي اإىل التعلم الن�سط 

حتقيق  يف  ي�����س��ه��م  ال�����ذي 

اأمثل،  ب�سكل  التعلم  اأه��داف 

من  ال��زم��الء  جميع  ون�سح 

اأع�ساء هيئة التدري�ض يف اجلامعة على امل�ساركة يف هذه 

التجربة النوعية والفريدة والرائعة يف دوراتها القادمة.

عمل متكامل

القيمة  على  العبيكان  رمي  الدكتورة  اأك��دت  بدورها 

يف  م�سروعها  ا�ستكمال  على  والعزم  للربنامج  امل�سافة 

مرحلة ثانية مبا يعود بالنفع لطلبة جامعة امللك �سعود 

ككل، كما اأ�سادت د. �سامية بكري ع�سو هيئة التدري�ض 

يف  التميز  مركز  توجيهات  ب��دور  الرتبية  كلية  يف 

والتعليم  التعلم 

يف 

يخترب  متكاماًل  عماًل  النهاية  يف  لي�سبح  العمل  تعديل 

جديدة  تدري�سية  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  جدوى  مدى 

يف حت�سني اأداء طالبات اجلامعة.

فر�سة متميزة

اإدارة  كلية  يف  املحا�سرة  الوا�سل،  عذاري  اأ.  وبينت 

كانت  التميز  منح  برنامج  يف  م�ساركتها  اأن  الأع��م��ال، 

تطويري  عمل  لتطبيق  عليها  ح�سلت  متميزة  فر�سة 

درا�����س����ي����ني  ف�������س���ل���ني  يف 

خم��ت��ل��ف��ني، مم���ا ���س��اه��م يف 

التدري�ض  ا�سرتاتيجية  بناء 

املتوقعة  املخرجات  وحتديد 

املمار�سات  م��ع  يتوافق  مب��ا 

العاملية يف التعلم والتعليم.

�سهادات �سكر واإجناز

ويف نهاية اللقاء �سكر وكيل 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة 

حممد  الدكتور  والأكادميية 

يف  التميز  مركز  يُقدمها  التي  املتميزة  اجلهود  النمي، 

التعلم والتعليم ودوره الريادي يف تطوير التعلم والتعليم 

للم�ساركني  بت�سليم �سهادات الإجناز  يف اجلامعة، وقام 

الربنامج  على  للقائمني  ال�سكر  و���س��ه��ادات  املنح  يف 

وال�سادة املحكمني.
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�شملت 3 جماالت يف الدورة الثالثة و�شارك بها 16 م�رشوعًا

برنامج منح التميز في التعلم والتعليم 
يختتم دورته الثالثة

أ.د. النمي: الجامعة تدعم 
الممارسات التدريسية الفاعلة 
والمبتكرة بما يحقق تعليمًا 

متميزًا لطالبها

أ.د. الكثيري: البرنامج األول من 
نوعه في الجامعات السعودية 
ويهدف لتطوير الممارسات 

التعليمية
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9 أعراض خطيرة للوكيميا األطفال!

جراحة الركبة بال جدوى للمرضى فوق 65 عامًا

من اأخطر الأمرا�ض الفتاكة التي 

مر�ض  الربيئة  الطفولة  على  توؤثر 

ال�ضرطان باأعرا�ضه املزعجة عندما 

النمو  يف  ال�ضرطانية  اخلاليا  تبداأ 

مرتفع  مبعدل  وتت�ضاعف  باجل�ضم 

وب�ضكل غري طبيعي، وتبداأ يف تدمري 

الذي  الأم��ر  والأع�����ض��اء،  الأن�ضجة 

ال�ضرطان  اأن��واع  بع�ض  عالج  يجعل 

يكاد يكون م�ضتحياًل.

اللوكيميا  اأو  الدم  �ضرطان  ويعد 

التي  ال�ضرطانات  اأن��واع  اأخطر  من 

قد تهدد الأطفال، لذا ين�ضح الآباء 

التي  الأع���را����ض  لبع�ض  ب��الن��ت��ب��اه 

من  مبكراً  اأطفالهم  حياة  تنقذ  قد 

 9 يلي  وفيما  الفتاك،  املر�ض  هذا 

قد  باللوكيميا،  لالإ�ضابة  اأع��را���ض 

الأطفال  حياة  لإنقاذ  النتباه  تلفت 

يف مرحلة مبكرة، ح�ضب ما جاء يف 

موقع »بولد �ضكاي« املعني بال�ضحة:

الأط��ف��ال  يتميز  ال��ك��دم��ات:   -

ب��ال��ن�����ض��اط واحل���ي���وي���ة وي��ق�����ض��ون 

ال��ك��ث��ري م���ن ال���وق���ت يف ال��ل��ع��ب 

الريا�ضة  وممار�ضة  املنازل،  خارج 

ي�ضابون  وغالبا  الدراجات،  وركوب 

اإذا  ولكن  ل��ذل��ك،  نتيجة  بكدمات 

اأب�ضط  م��ع  كبرية  الكدمات  كانت 

هذه  تكون  فقد  ال�ضقوط،  اأن���واع 

ب�ضرطان  الإ���ض��اب��ة  ع��ل��ى  ع��الم��ة 

الدم.

اأن  اإذا لحظت  الأن��ف:  نزيف   -

م�ضتمر  ن��زي��ف  م��ن  ي��ع��اين  طفلك 

مع  الأوق�����ات  مبختلف  الأن����ف  يف 

مثل  وا�ضحة  اأ���ض��ب��اب  وج��ود  ع��دم 

اإ�ضابة  اأو  �ضم�ض  ل�ضربة  التعر�ض 

ذل��ك  ي��ك��ون  اأن  الأن����ف، مي��ك��ن  يف 

موؤ�ضًرا على الإ�ضابة ب�ضرطان الدم، 

الأن��ف  يف  الدموية  ال�ضعريات  لأن 

النفجار  اإىل  ومتيل  اأ�ضعف  ت�ضبح 

الأط��ف��ال  يتعر�ض  عندما  ب�ضهولة 

لهذا املر�ض.

- فقدان ال�ضهية: رغم اأن فقدان 

ال�ضهية قد يكون اأمراً طبيعياً جداً 

موؤ�ضر  اأن���ه  اإل  الأط���ف���ال،  ملعظم 

عن  زاد  اإذا  اله��ت��م��ام  ي�ضتحق 

الإ�ضابة  اأع��را���ض  م��ن  فهو  ح��ده، 

اخل��الي��ا  ت��ب��داأ  ح��ي��ث  باللوكيميا، 

الرتاكم  يف  املر�ض  نتيجة  املدمرة 

يف امل��ع��دة وال��ط��ح��ال، الأم��ر ال��ذي 

للع�ضائر  الأم��ع��اء  اإف���راز  من  يحد 

عدم  عليه  ي��رتت��ب  م��ا  اله�ضمية، 

�ضعور الطفل باجلوع.

اإذا لحظ  امل��ت��ك��ررة:  ال��ع��دوى   -

بالعدوى  يتاأثر  الطفل  اأن  الوالدان 

ب�ضكل م�ضتمر حتى بعد العالجات، 

م��وؤ���ض��ًرا  ه���ذا  ي��ك��ون  اأن  ف��ي��م��ك��ن 

ل��الإ���ض��اب��ة ب�����ض��رط��ان ال����دم، وه��ذا 

ال�ضرطان ي�ضعف املناعة موؤثًرا على 

خاليا الدم البي�ضاء ويبداأ بتدمريها 

مهمة  البي�ضاء  الدم  وخاليا  ببطء، 

جدا يف اكت�ضاف الأمرا�ض والعوامل 

امل�ضببة للعدوى.

من  العديد  يعاين  املعدة:  اآلم   -

الأطفال من اآلم املعدة ب�ضبب ع�ضر 

اإذا لحظت  لكن  والغازات،  اله�ضم 

ح��ادة يف  اآلم  من  يعاين  اأن طفلك 

فقد  ع�ضر ه�ضم  وجود  دون  املعدة 

التي  اللوكيميا  ب�ضبب  ذل��ك  يكون 

توؤثر على اأن�ضجة املعدة.

املعروف  من  التنف�ض:  م�ضاكل   -

اأن الدم مير يف �ضائر اأجزاء واأجهزة 

فعندما  الرئتان،  فيها  مبا  اجل�ضم 

تكون هناك خاليا �ضرطانية يف الدم 

فاإنها تبداأ يف تدمري خاليا الرئتني، 

ما ي�ضبب م�ضاكل يف اجلهاز التنف�ضي 

وال�ضفري عند  التنف�ض  مثل �ضعوبة 

الأطفال.

لحظت  اإذا  امل��ف��ا���ض��ل:  اآلم   -

من  با�ضتمرار  ي�ضتكي  طفلك  اأن 

كالركبتني  املفا�ضل،  يف  ح��ادة  اآلم 

التعر�ض  دون  والظهر،  واملرفقني 

لإ�ضابة تذكر، فيمكن اأن يكون ذلك 

عالمة على الإ�ضابة ب�ضرطان الدم، 

اخلاليا  ت��راك��م  يت�ضبب  ق��د  حيث 

املفا�ضل  حول  الدم  يف  ال�ضرطانية 

يف حدوث التهاب واأمل.

- الأنيميا »فقر الدم«: فقر الدم 

هو عبارة عن انخفا�ض كرات الدم 

احلمراء باجل�ضم، ما ي�ضبب الوهن 

ال�ضهية،  وفقدان  والدوخة  والتعب 

وت��ع��د الأن��ي��م��ي��ا اأح����د امل��وؤ���ض��رات 

ب�ضرطان  الإ���ض��اب��ة  على  اخل��ط��رية 

الدم.

هناك  اأن  لحظت  اإذا  التورم:   -

اأج���زاء من ج�ضم طفلك  ت��ورًم��ا يف 

العنق،  امل��ف��ا���ض��ل،  الإب���ط���ني،  م��ث��ل 

الرتقوة، فين�ضح با�ضت�ضارة الطبيب 

ف��ق��د ي���ك���ون ذل����ك م���وؤ����ض���ًرا على 

اإن  حيث  ال��دم،  ب�ضرطان  الإ�ضابة 

اخلاليا ال�ضرطانية توؤثر على الغدد 

الليمفاوية املوجودة يف هذه املناطق 

من اجل�ضم م�ضببة تورمها.

كثرياً  اأن  اأمريكية  درا�ضة  ك�ضفت 

يخ�ضعون  ال��ذي��ن  ال�ضن  ك��ب��ار  م��ن 

جل���راح���ة ا���ض��ت��ئ�����ض��ال غ�����ض��روف 

ت�ضاعدهم  ل  قد  الركبة،  من  تالف 

اأو  الأمل  تخفيف  يف  اجلراحة  هذه 

بعد  احل��رك��ة  على  ال��ق��درة  حت�ضني 

�ضن اخلام�ضة وال�ضتني.

ال���ب���اح���ث���ون يف دوري�����ة  وق������ال 

على  رك��زوا  اإنهم  للجراحة،  جاما 

الذي  املجهري اجلزئي  ال�ضتئ�ضال 

ي�ضمل ك�ضط اأو ا�ضتئ�ضال الأن�ضجة 

اأو املمزقة، واقرتحت بع�ض  التالفة 

املر�ضى  اأن  ال�ضابقة  ال��درا���ض��ات 

الأ�ضغر �ضًنا امل�ضابني بتلف بالغ يف 

هذه  من  ي�ضتفيدون  قد  الغ�ضروف 

نفًعا  جت��دي  ل  ق��د  لكنها  العملية 

بالن�ضبة  الطبيعي  العالج  من  اأك��ر 

تخطوا  من  خا�ضة  املر�ضى،  ملعظم 

اخلام�ضة وال�ضتني.

اأن��ه  احلالية  ال��درا���ض��ة  وك�ضفت 

فائدة  وج��ود  عدم  من  الرغم  على 

اأجرى اأكر من 12 األف جراح نحو 

النوع  ه��ذا  من  جراحة  األ��ف   122
التاأمني  لربنامج  خا�ضعني  ملر�ضى 

ال�����ض��ح��ي الأم���ري���ك���ي م��ي��دي��ك��ري، 

 65 ف��وق  ال�ضن  لكبار  املخ�ض�ض 

عاماً يف عام 2015.

وق���ال ال��دك��ت��ور م��ارت��ن م��اك��اري، 

جونز  كلية  يف  اجل���راح���ة  اأ���ض��ت��اذ 

»تظهر  بالتيمور  يف  للطب  هوبكنز 

ه��ذه ال��درا���ض��ة اأن ه��ذه اجل��راح��ة 

املر�ضى  بني  للغاية  �ضائعة  ت��زال  ل 

فوائدها حمدودة  لكن  �ضناً،  الأكرب 

من  �ضغرية  ن�ضبة  على  ومق�ضورة 

املر�ضى وعادة الأ�ضغر �ضناً«.

لديهم  لي�ض  الباحثني  اأن  ورغ��م 

خ�ضوع  ���ض��ب��ب  ت��ف�����ض��ر  م��ع��ل��وم��ات 

العملية  ال�ضن لهذه  الكثري من كبار 

اإل  الأرج��ح،  على  تفيدهم  لن  التي 

الأطباء  بع�ض  اأن  الوا�ضح  من  اأن��ه 

بالعديد  علم  لديهم  لي�ض  واملر�ضى 

من التجارب الع�ضوائية التي ن�ضرت 

اأظهرت  والتي  املا�ضية  الأع��وام  يف 

عدم وجود فائدة من العملية.

اإلفراط في تناول المسكنات يدمر الكلى
للكلى  الأ�ضا�ضية  املهمة  تتمثل 

ال��زائ��د من اجل�ضم،  اإزال���ة امل��اء  يف 

ب��امل��اء ع��ن��دم��ا يحتاج  والح��ت��ف��اظ 

اجل�����ض��م اإىل امل��زي��د م��ن��ه، واإزال����ة 

ال�ضموم من الدم وت�ضفية النفايات 

من خالل البول. كما ت�ضاعد الكلى 

مثل  امل��ع��ادن  م�ضتويات  تنظيم  يف 

اجل�ضم،  يف  والفو�ضفات  الكال�ضيوم 

وت��ن��ت��ج ال��ه��رم��ون��ات امل��ه��م��ة ال��ت��ي 

اجل�ضم  وظائف  تنظيم  يف  ت�ضاعد 

م��ث��ل ���ض��غ��ط ال����دم واإن���ت���اج خاليا 

الدم احلمراء. وح�ضب موقع »بولد 

يوؤكد  والأ����ض���رة،  لل�ضحة  ���ض��ك��اي« 

اأنه من ال�ضروري احلفاظ  اخلرباء 

�ضحيح،  ب�ضكل  الكلى  وظائف  على 

حمذرين من 10 عادات �ضيئة ميكن 

اأن تدمر الكليتني، وهي:

- تناول الأطعمة امل�ضنعة: حيث 

بالفو�ضفور  امل�ضنعة  الأطعمة  متتلئ 

وال�������ض���ودي���وم، ب��ي��ن��م��ا ي��ج��ب على 

ب�ضبب  يعانون  ال��ذي��ن  الأ���ض��خ��ا���ض 

الفو�ضفور  من  احل��د  الكلى  مر�ض 

اإن  حيث  ال��غ��ذائ��ي��ة،  وجباتهم  يف 

تناول الأطعمة عالية الفو�ضفور مثل 

خطًرا  ت�ضكل  قد  امل�ضنعة  الأطعمة 

على الكلى.

- الكثري من امللح �ضار: الأطعمة 

امللح  من  الكثري  على  حتتوي  التي 

متتلئ بال�ضوديوم، وهو يرفع �ضغط 

الدم، وي�ضر الكلى، لأن الكلى حتتاج 

لإف��راز  اجلهد  من  املزيد  ب��ذل  اإىل 

اأن  بدوره ميكن  وهذا  الزائد،  امللح 

ي�ضبب احتبا�ض املاء يف اجل�ضم، مما 

يزيد من خماطر الإ�ضابة باأمرا�ض 

الكلى.

من  كافية  كميات  �ضرب  عدم   -

ي�ضاعد  باملاء  الرطب  اجل�ضم  املاء: 

الكليتني على التخل�ض من ال�ضموم، 

امل��اء هو  الكثري من  ف��اإن �ضرب  لذا 

اأحد اأف�ضل الطرق لتجنب »ح�ضوات 

الكلى«.

- ت��ن��اول ال��ك��ث��ري م��ن ال��ل��ح��وم: 

الربوتني  ينتج  اللحوم،  تناول  عند 

احليواين كميات كبرية من احلم�ض 

ال�����دم، وه����ذا احل��م�����ض ميكن  يف 

فعند  الكلى،  على  �ضاًرا  يكون  اأن 

الإ����ض���اب���ة ب��ح��م��و���ض��ة يف ال����دم ل 

احلم�ض  اإزال���ة  الكليتان  ت�ضتطيع 

الربوتني  ك��ان  ف���اإذا  اأ���ض��رع،  ب�ضكل 

لكن  للج�ضم،  ���ض��رورًي��ا  احل��ي��واين 

ال�ضتهالك املفرط يف تناوله ميكن 

اأن يكون قاتاًل للكلية.

ج��ًدا  مهم  ال��ن��وم  ال��ن��وم:  قلة   -

املخ  ع�ضالت  يريح  لأن��ه  للج�ضم، 

��ا اأث��ن��اء ال��ن��وم يتم  واجل�����ض��م، اأي�����ضً

الكلى، وي�ضاعد على  تنظيم وظيفة 

 24 م��دار  على  الكلى  عمل  تن�ضيق 

�ضاعة.

ال�ضكر:  ت��ن��اول  يف  الإف�����راط   -

ال�ضمنة  ح��دوث  يف  ال�ضكر  يُ�ضاهم 

من  يزيد  مم��ا  باجل�ضم،  وال��ب��دان��ة 

ال�ضكري  مب��ر���ض  الإ���ض��اب��ة  خطر 

ين�ضح  ل��ذا  ال���دم،  �ضغط  وارت��ف��اع 

كبرية  كميات  تناول  بعدم  اخل��رباء 

ي�ضبب  اأن  ميكن  لأن��ه  ال�ضكر،  من 

اأمرا�ض الكلى.

- ع���دم ال��ت��ب��ول ع��ن��د احل��اج��ة: 

من  يتم  التي  الطريقة  هو  التبول 

خاللها خروج ال�ضموم من اجل�ضم، 

التبول عند احلاجة،  لذا فاإن عدم 

فمع  ال��ك��ل��ى،  ي�ضر  ال��ب��ول  وحب�ض 

ذلك  يوؤدي  اأن  ميكن  الوقت،  مرور 

واأمر�ض  »احل�ضوات«  تكوين  اإىل 

الكلى.

امل�ضكنات:  تناول  يف  الإف��راط   -

ت�ضتلزم  ل  ال��ت��ي  الأمل  م�ضكنات 

الآلم،  من  تخفف  قد  و�ضفة طبية 

اأي�ًضا،  كليتك  تدمر  اأن  لكنها ميكن 

ب�ضبب  ت��ع��اين  كنت  اإذا  خ�ضو�ًضا 

م�ضاكل يف الكلى، لذا قلل من تناول 

تتناولها  كنت  اإذا  الأمل  م�ضكنات 

بانتظام.

- ال���ت���دخ���ني: ع��ل��م��ًي��ا وط��ب��ًي��ا، 

ال���ت���دخ���ني ���ض��ي��ئ ل��ك��ل ع�����ض��و يف 

الكليتان،  ذل���ك  يف  مب��ا  اجل�����ض��م، 

فالتدخني يزيد �ضغط الدم ومعدل 

�ضربات القلب ويقلل من تدفق الدم 

اإىل الكليتني، ويبطئ عملهما.

اللقاحات ال تضر بالمناعة
خل�ض باحثون يف درا�ضة حديثة اإىل اأن ازدياد معدلت تلقيح الأطفال 

الأمريكيني مل يوؤد على ما يبدو اإىل اإ�ضعاف جهاز املناعة لديهم اأو جعلهم 

اأكر عر�ضة لالإ�ضابة باأمرا�ض اأخرى.

واأ�ضار طبيب الأطفال، ماثيو دايل، من معهد »كايزر برماننت«، اإىل اأن 

»هذه الدرا�ضة الأخرية اأظهرت اأن التلقيح ل يلحق اأ�ضراراً بجهاز املناعة 

عرب جعل الأطفال اأكر عر�ضة لالأمرا�ض«.

اأوف  »ج��ورن��ال  جملة  نتائجها  ن�ضرت  التي  ال��درا���ض��ة،  ه��ذه  وتبحث 

جدول  بني  ال�ضلة  يف  الأوىل  للمرة  اأ�ضو�ضيي�ضن«،  ميديكل  اأمرييكن  ذي 

اللقاحات »الذي ي�ضمل منح حتى 16 لقاحاً« ومعدل الإ�ضابات والأمرا�ض 

غري املت�ضلة باللقاحات.

وقال دايل: »اآمل اأن تعطي هذه النتيجة الأهل �ضمانة اإ�ضافية ب�ضاأن 

�ضالمة اجلدول املو�ضى به« للقاحات.

يعاين املري�ض النف�ضي من و�ضمة املر�ض و�ضوء فهم الآخرين له، اأو 

حتى البحث من قبل اأ�ضرته عن عالج غري فعال والبحث عن اأ�ضباب 

غري علمية توؤخر من العالج، كالإدعاء باأن  املري�ض تلب�ضته ال�ضياطني 

اأو لديه م�ض من اجلن اأو اأ�ضيب بالعني واحل�ضد.

التف�ضريات مل يعد لها ذلك الوجود الكبري ولكنها  اأن هذه  �ضحيح 

تعقيدات  من  تزيد  وبالتايل  والآخ��ر،  احلني  بني  ال�ضطح  على  تطفو 

املر�ض و�ضقاء ومعاناة �ضاحبه.

بع�ض ال�ضطرابات النف�ضيه  لها طابعها اخلا�ض مما يجعلها ع�ضرية 

الفهم، كمثال لذلك ا�ضطراب الكتئاب لطابعه الجتماعي، اأو بالأحرى 

ت�ضمية  ينتج عنه  ما  والوحدة،  للعزلة  وميله  لالآخرين  املري�ض  اعتزال 

باملري�ض  ت�ضابق من يحيط  امل�ضميات، وكذلك نالحظ  ببع�ض  املري�ض 

يقع  وبالتايل  للعالج،  باقرتاحات  التاأهيل واخلربة«  لديهم  لي�ض  »ممن 

املري�ض بني املطرقة وال�ضندان، فهو من ناحية يعاين مرارة املر�ض ومن 

ناحية اأخرى يحمل عبء اإقناع من حوله باأن ما يعاين منه هو مر�ض 

حقيقي موؤمل ولي�ض نتيجة لتق�ضري يف ممار�ضة ال�ضعائر الدينية مثاًل اأو 

لرغبة �ضخ�ضية يف احلزن والبكاء والوحدة والعزلة.

تظل م�ضكلتنا مع املر�ض النف�ضي قائمة بعك�ض املر�ض اجل�ضدي الذي 

الأ�ضعة  الدم وحتاليل  وبراهني مادية، من مثل حتليل  اأدلة  يقوم على 

وغريها من طرق اإثبات املر�ض. اأي�ضاً ل بد من القول اإن معظم النا�ض 

ل ي�ضدق املعالج اأو الطبيب النف�ضي عند ت�ضخي�ضه لال�ضطراب، وذلك 

على العك�ض من ت�ضخي�ض الأمرا�ض اجل�ضمية.

طلب  يف  تتاأخر  الأ�ضر  من  كثرًيا  اأن  كذلك  املالحظ  من  اأن��ه  وكما 

العالج ملن ي�ضاب من اأبنائها باأعرا�ض نف�ضية، وما زال اعرتافنا بهذه 

ال�ضطرابات ل يقارن باعرتافنا بال�ضطرابات اجل�ضدية.

ال�ضطرابات  يف  حتى  منا  البع�ض  اأن  اإىل  الإ���ض��ارة  من  لب��د  هنا 

هذا  يكون  الغالب  يف  ولكن  الإنكار،  اآلية  اأو  حيلة  ميار�ض  اجل�ضدية 

التي قد  النف�ضي  للمر�ض  اإنكارنا  الإنكار لفرتة موؤقتة ل تقارن بفرتة 

متتد ل�ضنوات نحاول فيها اإنكار املر�ض وطرق باب العالج لدى اأ�ضخا�ض 

ل ميلكون تاأهياًل اأو خربة  عالجية علمية.

 اإن املعاناة من الإ�ضابة بو�ضمة املر�ض ل تقت�ضر يف واقع الأمر على 

جمتمعاتنا العربية، ولكنها ظاهرة اأو  م�ضكلة عاملية تختلف يف حدتها 

اأ�ضرة  تتجاوز  القا�ضرة  النظرة  هده  فاإن  ولالأ�ضف  لآخر،  من جمتمع 

احلوادث  بع�ض  نن�ضب حتى  مثاًل  فنحن  باأكمله؛  املجتمع  اإىل  املري�ض 

الإجرامية ونل�ضقها باملر�ض النف�ضي مع اأنه ومن الناحية العلمية جند 

اأن معظم ال�ضطرابات النف�ضية ل جتعل من �ضاحبها جمرماً، بل اإن 

كثرًيا ممن ارتكبوا جرائم �ضنيعة لي�ض لديهم �ضجل تاريخي يف اًلإ�ضابة 

باملر�ض النف�ضي.

ملعرفة  طولية  تتبعية  درا�ضة  نتائج   اأظهرت  املثال،  �ضبيل  فعلى   

»الك��ت��ئ��اب،  النف�ضية  الأم��را���ض  م��ن  خم�ضة  نحو  العامة  اجت��اه��ات 

نوبات  والف�ضام،  املخدرات  اإدمان  الكحول،  اإدمان  الأكل،  ا�ضطرابات 

اإن اجتاهات العامة نحو مر�ضى الف�ضام على �ضبيل  القلق، اخلرف«، 

اأنه  يعتقدون  العينة  من   62% اأن  تبني  كما  ج��داً،  �ضلبية  كانت  املثال 

من ال�ضعب احلديث مع مري�ض الكتئاب، و%23 من العينة تعتقد اأن 

مر�ضى الكتئاب ميثلون خطًرا على اأنف�ضهم وعلى الآخرين .

من  معه  والتعامل  وماهيته  النف�ضي  باملر�ض  التوعية  ف��اإن  ختاماً، 

طريقة  اختلفت  واإن   - اجل�ضدي  املر�ض  مثل  مثله  مر�ض  اأنه  منظور 

التعبري عنه – تتطلب جهوًدا منظمة ومكثفة من اجلهات املعنية واملوؤثرة 

بالبيت  وانتهاًء  والإعالم   ال�ضحة واجلامعات  بوزارة  بدًءا  املجتمع  يف 

لالأمرا�ض  ال�ضيئة  النظرة  ملواجهة  احلاجة  اأم�ض  يف  فنحن  والأ�ضرة، 

العالجية  املوؤ�ض�ضات  مراجعة  املر�ضية  للحالت  ميكن  حتى  النف�ضية 

التي متلك كوادر ب�ضرية موؤهلة من الخت�ضا�ضيني والأطباء النف�ضيني 

ممار�ضني  قبل  من  املنا�ضبة  اخلدمة  على  واحل�ضول  والجتماعيني 

وهيئات مهنية احرتافية.

ق�ضم علم النف�ض

اإ�ضراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�ضحة النف�ضية باجلامعة

وصمة المرض النفسي
د. حنان عطا اهلل

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

اإ�سافة لقلة النوم وكرثة تناول امللح وال�سكر
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جامعة أسترالية تربط بين الربو 
وقلة الخصوبة

متى تشكلت النجوم 
األولى في الكون؟

فريق بحثي مشترك يقترب من حل هذا اللغز

ك�سفت درا�سة حديثة �سدرت عن باحثني بجامعة اأديليد الأ�سرتالية، 

اأن الن�ساء امل�سابات بالربو وي�ستخدمن اأجهزة ا�ستن�ساق لل�سيطرة على 

غري  بالن�ساء  مقارنة  للحمل  اأطول  وقتاً  ي�ستغرقن  قد  املر�ض،  اأعرا�ض 

خالل  ام��راأة،   5617 بيانات  على  الباحثون  واعتمد  بالربو.  امل�سابات 

الن�ساء  واأجنبت  بالربو،  م�سابة  ن�ساء   1106 بينهن  ومن  الأول  حملهن 

واأيرلندا  واأ�سرتاليا  نيوزيلندا  يف   2011 اإىل   2004 من  الفرتة  خالل 

اأديليد  من جامعة  غريت�سكوفياك  لوك  الدكتور  وقال  املتحدة.  واململكة 

مرتبط  الربو  اأن  وجدنا  »لقد  الدرا�سة:  فريق  م�سرف  وهو  الأ�سرتالية 

بقلة اخل�سوبة، لكن الكت�ساف الأكرث اأهمية هو اأن هذه العالقة لوحظت 

فقط بني جمموعة الن�ساء الالئي كن يعتمدن على عالجات الربو ق�سرية 

اأي  ير�سد  البحث مل  اأن  واأكد  املر�ض«.  لل�سيطرة على  املفعول وحدها 

اأن  اإىل  الطويلة واخل�سوبة، م�سرياً  الربو  ا�ستخدام عالجات  �سلة بني 

عالجات  ي�ستخدمن  الالئي  الن�ساء  اأن  على  مطمئناً  دلياًل  يقدم  ذلك 

طويلة املفعول ملنع الأعرا�ض وال�سيطرة ب�سكل جيد على الربو، يجب اأن 

يواظنب على تناول تلك العالجات اأثناء حماولتهن احلمل.

ال�سوء  لأن  املا�سي،  يف  كانت  كما  نراها  النجوم  اإىل  ننظر  عندما 

وبا�ستخدام  اأعيننا،  اإىل  م�سدره  م��ن  لل�سفر  ط��وي��اًل  وق��ًت��ا  ي�ستغرق 

هذه  لكن  الكون،  يف  النجوم  اأق��دم  روؤي��ة  ن�ستطيع  قد  قوية  تل�سكوبات 

التل�سكوبات غري موجودة اليوم، وحلل هذه امل�ساألة، علينا العتماد على 

الأدلة غري املبا�سرة.

اآريزونا  الفلك بجامعة ولية  فعله فريق م�سرتك من علماء  ما  هذا 

ومعهد ما�سات�سو�ست�ض للتقنية وجامعة كولورادو يف بولدر، وكان بحثهم 

جزًءا من م�سروع جتربة الك�سف عن اأثر ع�سر اإعادة التاأين، الذي متوله 

موؤ�س�سة العلوم الوطنية الأمريكية، وافرت�ض الباحثون اأن النجوم الأقدم 

غريت الإ�سعاعات الكهرومغناطي�سية اخللفية للكون، اأو ما ي�سمى اإ�سعاع 

اخللفية الكونية امليكروي.

اإن  الوطنية  العلوم  موؤ�س�سة  برنامج  مدير  كورت�سين�سكي  بيرت  وقال 

»م�سادر ال�سجيج الكوين قد تكون اأقوى بع�سرة اآلف مرة من الإ�سارة 

التي نبحث عنها، وي�سبه الأمر حماولة �سماع رفرفة اأجنحة طائر طنان 

اأقدم  اأن  الفريق  اكت�سف  �سابقة،  اأبحاث  اإىل  وا�ستناًدا  اإع�سار«.  و�سط 

البنف�سجية،  فوق  الأ�سعة  من  كبرية  كميات  اأطلقت  الكون  يف  النجوم 

وعندما تفاعل هذا ال�سوء مع ذرات الهيدروجني، امت�ض فوتونات اإ�سعاع 

يدل  ما  الراديو؛  ت��رددات  يف  اإ�سارة  تارًكا  امليكروي،  الكونية  اخللفية 

على ت�سكل النجوم. وبا�ستخدام هوائي راديوي خم�س�ض يف ال�سحراء 

الأ�سرتالية، جمع الفريق بيانات املوجات الراديوية اإىل اأن وجدوا تراجًعا 

وا�سًحا يف كثافة اإ�سعاع اخللفية الكونية امليكروي، وهو ما كانوا يبحثون 

عنه، ويدل هذا النخفا�ض على اأن النجوم القدمية ظهرت لأول مرة قبل 

نحو 180 مليون عام بعد النفجار الكبري. وفح�ض الباحثون البيانات 

لأعوام قبل تاأكيدها، وقال الباحث الرئي�ض جود بومان، عامل الكونيات 

يف جامعة كاليفورنيا »اإن العثور على هذه الإ�سارة ال�سئيلة فتح نافذة 

اأق��دم من ذلك يف  روؤي��ة  ن�ستطيع غالًبا  ولن  الكون،  بداية  جديدة على 

امل�ستقبل القريب«. يقدم هذا الكت�ساف ملحة عن اأوائل النجوم يف الكون 

وي�ساعد اأي�ساً على حل اأحد اأكرب األغازه؛ اأي طبيعة املادة املظلمة، وكانت 

الإ�سارة يف مركز م�سروع جتربة الك�سف عن اأثر ع�سر اإعادة التاأين اأقوى 

املمت�سة  الهيدروجني  ذرات  اأن  على  يدل  ما  متوقًعا،  كان  مبرتني مما 

هو  لذلك  املحتملة  التف�سريات  واأح��د  الباحثون،  ظن  مما  اأب��رد  كانت 

تفاعلها مع املادة املظلمة.

وقال بومان: »اإذا تاأكدت هذه الفكرة، �سنتعلم �سيًئا جديًدا واأ�سا�سًيا 

الكون، ما  املادة يف  %85 من  ت�سكل  التي  الغام�سة  املظلمة  املادة  عن 

�سيوفر اأول ملحة عن الفيزياء خارج النموذج القيا�سي«.

خاليا  املتحدة  اململكة  يف  باحثون  ا�ستخدم 

�سفاء  يف  ت�ساعد  قد  رقعة  تطوير  يف  جذعية 

القلوب املت�سررة، ما ينهي احلاجة اإىل عمليات 

الزرع.

على  مذهلة  ب��ق��درة  الب�سري  اجل�سم  يتمتع 

املت�سررة،  خالياه  يجدد  فالكبد  ذات��ه؛  اإ�سالح 

مًعا،  الكليتني  عمل  اأداء  واح��دة  كلية  وت�ستطيع 

التي قد  ويحمينا اجللد من اخلدو�ض واجل��روح 

اأكرث  اأحد  ِر�سة، لكن  تعر�سنا اإىل ميكروبات مممُ

اأع�سائنا اأهمية ل يمُ�سَفى ب�سهولة.

فعندما تت�سرر قلوبنا ب�سبب مر�ض اأو اإ�سابة، 

اإذ متوت  ب�سرعة،  اأو  ب�سهولة  اأن�سجته  تتجدد  ل 

التعر�ض  بعد  القلب  ع�سلة  خاليا  من  املليارات 

وقد  القلب،  ي�سعف  ما  �سديدة،  قلبية  لنوبات 

ق�سور  مثل  مزمنة  حالت  اإىل  النهاية  يف  يوؤدي 

القلب الحتقاين اأو تراكم الندبات التي قد تكون 

مميتة.

ومتثل عملية زرع القلب اخليار الوحيد املتاح 

ويجب  القلب،  بت�سرر  امل�سابني  للمر�سى  حالًيا 

ال��زرع  عملية  يف  امل�ستخدمة  القلوب  تكون  اأن 

غالًبا  اأنهم  اأي  اأ�سحابها،  وف��اة  قبل  �سحيحة 

اأو  ح��وادث  ب�سبب  ماتوا  ال�سن  �سغار  اأ�سخا�ض 

اإ�سابات اأو اأمرا�ض مل توؤثر على قلوبهم، لذا قد 

ينتظر املر�سى فرتات طويلة جًدا حتى يح�سلوا 

على قلب متوافق مع اأن�سجتهم ويخ�سعوا لعملية 

الزرع.

ال��ولي��ات  يف  مري�ض   4000 ح��ال��ًي��ا  وي��وج��د 

زرع  عملية  اإج��راء  ينتظرون  الأمريكية  املتحدة 

الأع�ساء  جلمع  املنظمة  لل�سبكة  وفًقا  القلب، 

قائمة  على  وه��م  بع�سهم  و�سيموت  وزراع��ت��ه��ا، 

النتظار، لذلك طور فريق من الباحثني يف معهد 

باململكة  كامربيدج  جامعة  يف  اجلذعية  اخلاليا 

القلب،  اأن�سجة  لإ�سالح  مبتكرة  طريقًة  املتحدة 

بل  بالقلب،  تربع  اإىل  الطريقة  هذه  حتتاج  ول 

ت�ستخدم اخلاليا اجلذعية يف تنمية رقع حية من 

ع�سالت القلب يف املخترب.

ل  املفرت�سة  احلية  الرقعة  م�ساحة  اأن  ورغم 

ت�سبح  قد  لكنها  مربع،  �سنتيمرت   2.5 عن  تزيد 

وقال  القلب.  ف�سل  مر�سى  فعالة يف عالج  اأداة 

م�ست�سفى  يف  القلب  طبيب  �سينها،  �ساجناي 

اأدينربوك يف جامعة كامربيدج: »لهذه الرقع قدرة 

ونعمل  املر�سى،  قلوب  يف  الندماج  على  كبرية 

وينقب�ض  ينب�ض  وظيفي  ن�سيج  اإنتاج  على  حالياً 

من خالل احتوائه على اأنواع خمتلفة من اخلاليا 

املت�سلة مًعا«.

ورغ���م اأن ال��ب��اح��ث��ني ح��اول��وا ح��ق��ن اخل��الي��ا 

املت�سررة  القلب  اأن�سجة  يف  مبا�سرة  اجلذعية 

تثبت فعاليتها،  التقنية مل  املا�سي، لكن هذه  يف 

الدم بدًل  ب�سبب فقدان تلك اخلاليا يف جمرى 

من البقاء يف ع�سلة القلب حيث نحتاجها.

وعلى اجلانب الآخر، متثل هذه الرقع اأن�سجة 

قلبية حية وناب�سة ميكن ل�سقها يف القلب. وعلى 

اجلديدة  التقنية  �ستعفي  بالقلب،  التربع  عك�ض 

املر�سى من انتظار توفر القلب املنا�سب، اإذ ميكن 

تنمية الرقع وفًقا للحاجة وعند الطلب.

ينهي  ما  املري�ض،  خاليا  من  الأن�سجة  وتمُنََمى 

للمناعة  املثبطة  الأدوي��ة  ا�ستخدام  اإىل  احلاجة 

مدى احلياة ويقلل خطر رف�ض الأع�ساء؛ اأي اأن 

اأ�سا�سيتني تواجهان  هذه التقنية تعالج م�سكلتني 

املر�سى الذين يجرون عمليات زراعة الأع�ساء.

اأن  النهاية  يف  كامربيدج  جامعة  فريق  وياأمل 

ثالثية  الطباعة  با�ستخدام  الرقعة  ه��ذه  ينتج 

ع�سلة  من  املت�سرر  اجل��زء  تنا�سب  كي  الأب��ع��اد 

لكن  القلب،  على  اجل���راح  يل�سقها  ث��م  القلب، 

يبقى �سمان مرور النب�سات الكهربائية امل�سوؤولة 

اأكرب  اجلديدة  الرقعة  عرب  القلب  انقبا�ض  عن 

العقبات التي تواجه التقنية اجلديدة.

على  احل�سول  من  البحثي  الفريق  واق��رتب 

يف  اجلذعية  اخلاليا  رقع  اختبار  على  املوافقة 

بنجاح،  الخ��ت��ب��ارات  اج��ت��ازت  واإن  احل��ي��وان��ات، 

خالل  الب�سر  على  ال��ت��ج��ارب  اإج���راء  ف�سيمكن 

خم�سة اأعوام.

رقعة من الخاليا الجذعية تعالج 
النوبات القلبية

»�سل  يف  ن�����س��رت  ج��دي��دة  درا���س��ة  ك�سفت 

والفيلة  ال��دلف��ني  جينومات  ح��ول  ريبورت�ض« 

النووية احليوانية  الأحما�ض  وال�سناجب، قدرة 

الأم��را���ض  وحم��ارب��ة  ع��الج  امل�ساهمة يف  على 

 % 98 نحو  الربوتني يف  ز  يمَُرمَّ ل  اإذ  الب�سرية، 

تلك  لكن  الثدييات،  لدى  اجلينوم  مناطق  من 

ومكانه؛  الوراثي  التعبري  بوقت  تتحكم  املناطق 

ما دفع باحثني من جامعة يوتاه للعلوم ال�سحية 

يف الوليات املتحدة الأمريكية اإىل درا�سة قطع 

تاأثرياتها  ملعرفة  �ستى  حيوانات  لدى  اجلينوم 

لالإ�سابة  وا���س��ت��ج��اب��ت��ه  اجل�����س��م  �سحة  ع��ل��ى 

باملر�ض.

يف  امل�ساعد  الكاتب  جريج  كري�ستوفر  وقال 

الأحياء  ق�سم  يف  امل�ساعد  والأ�ستاذ  الدرا�سة 

الع�سبية والت�سريح يف اجلامعة: »كان يمُطلق على 

نفاية احلم�ض  ا�سم  امل�سفرة  املناطق غري  تلك 

النووي، لكنني اأراه اأ�سبه بغابة مل تكت�سف بعد«. 

واأ�ساف: »نحاول درا�سة تلك املناطق لكت�ساف 

اأجزاء جديدة يف اجلينوم قد تكون م�سوؤولًة عن 

اآلية الإ�سابة ببع�ض الأمرا�ض«.

الفيلة  ج��ي��ن��وم��ات  ال��ب��اح��ث��ون  در�����ض  وق���د 

القاتلة  واحل��ي��ت��ان  واخل��ف��اف��ي�����ض  الإف��ري��ق��ي��ة 

وال�سناجب  العاري  اخللد  وج��رذان  والدلفني 

حتديد  لهم  يك�سف  اأن  اأم��ل  على  املخططة، 

حدود املناطق غري امل�سفرة �سريعة التطور لدى 

اجلينوم  ا�ستجابة  اآلية  على  اأدل��ًة  احليوانات 

الب�سري لالأمرا�ض املختلفة.

وقال جريج: »اأجرينا جتربتنا على حيوانات 

جديدة  عنا�سر  لنكت�سف  مميزة  �سمات  لديها 

لكننا مل  الب�سري،  تكون مهمة يف اجلينوم  قد 

نكت�سفها �سابًقا«.

وجد  اإذ  بالنجاح،  الفريق  جهود  تكللت  وقد 

على  بال�سرطانات  الفيلة  تمُ�ساب  ما  ن��ادًرا  اأنه 

الرغم من اأن عدد اخلاليا يف اأج�سامها يفوق 

تعي�ض  واأن��ه��ا  م��رة،  مبئة  الإن�سان  خاليا  ع��دد 

حتديد  من  ومتّكن  عاًما،  �سبعني  اإىل  ل�ستني 

مبناطق  مرتبطة  الفيلة  ل��دى  م��ورث��ات  ثالثة 

خالياها  تمُ�سلح  التي  التطور  �سريعة  اجلينوم 

ومتنع حدوث الطفرات.

اإ�سافية  دم  اأبحاث  عرب  العلماء  واكت�سف 

وجود ارتباطات بني املورثات التي ت�ستجيب عند 

حدوث ال�سرر واملناطق �سريعة التطور، ووفًقا 

عنا�سر  على  ال�سوء  البحث  يمُ�سلط  جلريج، 

اجلينومات  يف  لل�سرطان  م��ق��اوم��ة  حمتملة 

الب�سرية. وقال: »ك�سفت نتائج الفيلة عن وجود 

تتابعات غري م�سفرة يف اجلينوم الب�سري يمُتوقع 

اأنها تتحكم بن�ساط املورثات لتقلل فر�ض حدوث 

الطفرات وتطور ال�سرطان«.

مل تنح�سر الدرا�سة على ال�سرطان فح�سب، 

اإذ حدد الفريق عنا�سر يف جينوم اخلفافي�ض قد 

ت�ساعد يف الو�سول اإىل فهم اأف�سل ل�سذوذات 

الدلفني  جينومات  وتلقي  والقدمني،  اليدين 

واحليتان القاتلة ال�سوء على ا�سطرابات جتلط 

الدم وتطور العني، وقد يزيد جينوم ال�سناجب 

ليوبارد،  ومتالزمة  البهاق  عن  العلماء  معرفة 

واأخرًيا قد تك�سف اأبحاث جرذان اخللد العاري 

املزيد عن حدوث الزرق.

احلم�ض  نفاية  زال جمال  »ما  جريج:  وقال 

النووي غام�ًسا، ويمُعد ر�سم خارطة دقيقة لأهم 

لكت�سافه،  مهمًة  اأوىل  خطًة  ال��واع��دة  املعامل 

ليتمكن الباحثون بعدها من الرتكيز على كيفية 

ال�ستفادة من تلك الكت�سافات لتح�سني الطب 

الب�سري«.

ح�سب باحثني بجامعة يوتاه الأمريكية

الحمض النووي الحيواني يساعد في 
محاربة األمراض البشرية



فريق الجامعة كّرم المخرج التونسي »عبدالغني بن طاره« نظير خدمته للجامعة 10 سنوات
حتقيق: �سعود الرتكي

يف اإطار اهتمام عمادة �سوؤون الطالب باإك�ساب من�سوبيها 

وطالبها املعارف واملهارات، واإميانًا منها ب�سرورة التدريب 

اإدارة امل�سرح  امل�ستمر لرفع م�ستوى الأداء، �سارك من�سوبو 

مب��ع��ي��ة جم��م��وع��ة ط����الب امل�����س��رح اجل��ام��ع��ي يف م��ه��رج��ان 

امل�سرح العربي يف دورته العا�سرة، والذي اأقيم يف العا�سمة 

2018م،  ي��ن��اي��ر   16  - 10 ال��ف��رتة م��ن  ال��ت��ون�����س��ي��ة خ���الل 

والذي تنظمه يف كل عام الهيئة العربية للم�سرح، ويعترب 

اأحد اأهم الفعاليات مبجال امل�سرح يف العامل العربي.

بيئة فنية رائدة

الدكتور  الطالب  �شوؤون  بعميد  التقت  اجلامعة  ر�شالة 

فهد القريني الذي اأكد حر�ص قيادات اجلامعة والعمادة 

وحر�شه �شخ�شياً على متيز امل�شرح اجلامعي وجعله بيئة 

الفعاليات  ه��ذه  مثل  ح�شور  اأهمية  م��وؤك��داً  رائ��دة،  فنية 

وامل�شاركة فيها بهدف االطالع على اأهم التجارب العربية 

ونقل اخلربات واملعارف للجامعة ومن�شوبيها، وهذا ينعك�ص 

على املجتمع ككل من خالل تطوير قدرات الطالب الذين 

هم بذرة امل�شتقبل للوطن يف كل مناحي احلياة، ومن هذا 

املنطلق جاء حر�ص اجلامعة والعمادة على دعم احل�شور 

وامل�شاركة يف مثل هذه الفعاليات للموظفني والطالب على 

حد �شواء.

حتقيق جائزتني

ب���دوره ق��ال وك��ي��ل ع��م��ادة ���ش��وؤون ال��ط��الب لالأن�شطة 

امل�شرح  اإن  ال�شالح  حممد  الدكتور  الطالبية  وال�شراكة 

اأهم ركائز االأن�شطة يف وكالة العمادة ويجد تفاعاًل  اأحد 

�شبق  وق��د  وجمهور،  كم�شاركني  ال��ط��الب  م��ن  ملحوظاً 

العربي،  املهرجان  يف  امل�شرح  وط��الب  من�شوبي  م�شاركة 

اأمٌر مهم وهو حتقيق اإدارة امل�شرح جلائزتني يف املهرجان 

امل�شرحي االأول للجامعات ال�شعودية، وال �شك اأن حتقيق 

اأثر  له  �شيكون  مهمة  منا�شبات  يف  وامل�شاركة  اجل��وائ��ز 

اأبنائنا الطالب وينعك�ص باإذن اهلل على م�شرح  كبري على 

اجلامعة ليحقق اأهداف اجلامعة والتي تتواءم مع اأهداف 

اململكة يف روؤية 2030.

�سيف املهرجان

املوظف  الثقيل،  خلف  نايف  الدكتور  املهرجان  �شيف 

ال�شابق بعمادة �شوؤون الطالب واملتخ�ش�ص بامل�شرح ح�شر 

م�شرح  ومن�شوبي  ط��الب  م�شاركة  اأن  واأك���د  امل��ه��رج��ان، 

اجلامعة يف مثل هذه املنا�شبة ويف مثل هذا املحفل الدويل 

الذي يعترب ظاهرة م�شرحية وملتقى مهرجانياً كبرياً على 

م�شتوى امل�شرح العربي.

ح�سور ومثابرة

واأ�شاف د. الثقيل: اأنا �شعيد جداً مب�شاركة هذه الكوكبة 

الندوات  ح�شور  على  ومثابرتهم  وحر�شهم  ال�شباب  من 

�شاهدت  وق��ال:  امل�شرح.  يف  مهم  جانب  الأنها  الفكرية 

فيهم احلر�ص واالن�شباط يف ح�شور العرو�ص امل�شرحية، 

يتحدث  التي  التطبيقية  الندوات  ح�شور  على  واحلر�ص 

فيها املخت�شون واملهتمون بامل�شرح عن العر�ص امل�شرحي، 

�شعيد  فاأنا  العرو�ص   من  جمموعة  معهم  ح�شرت  وقد 

جداً بالوفد امل�شارك بدون ا�شتثناء، وال يفوتني �شكر اإدارة 

اجلامعة على تبنيها ودعمها مثل هذه املبادرات املهمة يف 

م�شرية الطالب مبا ينعك�ص على اجلامعة واملجتمع.

بلورة ت�سوراتنا

اإن  ق��ال  ال�شعرة  �شامي  االأ�شتاذ  امل�شرح  اإدارة  مدير 

واملهرجان  ك��ب��رية،  ف��ائ��دة  ذات  كانت  املهرجان  اأن�شطة 

العمل،  وور�ص  امل�شرحية  والعرو�ص  بالفعاليات  ثرياً  كان 

على  وح�شلوا  امل�شاركة  ه��ذه  م��ن  ا�شتفادوا  وال��ط��الب 

�شهادات ح�شور ور�شة املمثل، بينما تنوع ن�شاط املوظفني 

بني ح�شور موؤمترات وندوات تطبيقية وعرو�ص م�شرحية 

اطلعوا خاللها على جتارب زمالء املهنة يف العامل العربي 

والتقوا بهم ب�شفة �شخ�شية، وهذا االأمر ي�شهم يف بلورة 

ال�شعرة  واختتم  القادمة،  ال�شنوات  يف  للم�شرح  ت�شوراتنا 

من  امل�شرح  اإدارة  جتده  ما  على  اجلامعة  قيادات  ب�شكر 

دعم وت�شجيع.

اإبهار

خ��ال��د احل��ارث��ي م��دي��ر ن���ادي امل�����ش��رح وط��ال��ب بق�شم 

اجليوفيزياء و�شارك باأكرث من عمل م�شرحي يف اجلامعة، 

بكلمة  تلخي�شها  ميكن  املهرجان  ح�شور  جتربة  اأن  اأك��د 

ح�شور  حتققت  التي  اأمنياته  من  اأن  واأو���ش��ح  »االإب��ه��ار«، 

مهرجان ثقايف عربي مهم، م�شرياً اإىل اأنه كان دائماً ي�شمع 

عن هذا املهرجان ومل ت�شنح له فر�شة الذهاب اإليه، فتكفلت 

اأمنيته  وحققت  الفر�شة  ه��ذه  بتوفري  م�شكورة  اجلامعة 

بح�شور املهرجان املقام يف تون�ص بن�شخته العا�شرة، اأما عن 

الذي  االفتتاح  بحفل  انبهر  االأوىل  اللحظة  فمن  انطباعه 

»خوف«  االفتتاحية  امل�شرحية  عر�ص  خ�شو�شاً  رائعاً  كان 

للمخرج التون�شي الفا�شل اجلعايبي التي اأبهرتني كثرياً.

تنوع املدار�س

اأن امل�شرح مبهر، ويف هذه  اأ�شمع  واأ�شاف: كنت دائماً 

امل�شاركة راأيت معنى االإبهار، وهذه امل�شرحية �شوقتني اأكرث 

واأي�شاً  امل�شابقة  يف  امل�شاركة  امل�شرحيات  جميع  حل�شور 

العرو�ص خارج امل�شابقة »وعددها 22 عر�شاً« واأال اأفوت 

اأق�شد  فاأنا  االإبهار  عن  اأحت��دث  وعندما  م�شرحية،  اأي 

ا�شتخدام االإ�شاءة وحتكم املمثلني باأج�شامهم ب�شكل رائع 

جداً، وكذلك االإخراج واأي�شاً تنوع املدار�ص يف امل�شرح التي 

امل�شرح،  مدار�ص  من  جديدة  اأن��واع  على  اأتعرف  جعلتني 

كم�شرح ما بعد احلداثة وما بعد الدراما وامل�شرح املبا�شر 

اآفاق  اإىل  اأخذين  الراق�ص وم�شرح االإمياء الذي  وامل�شرح 

بعيدة.

نظريًا وعمليًا

اأما الرباء ال�شهري طالب ق�شم االإعالم تخ�ش�ص اإذاعة 

وتلفزيون، فو�شف ح�شور فعاليات امل�شرح العربي بالبوابة 

حل�شور  تون�ص  اإىل  رحلتنا  كانت  وقال  العظيمة،  الفنية 

مهرجان امل�شرح العربي فر�شة عظيمة اطلعنا خاللها على 

ما و�شل اإليه امل�شرح العربي، فاإذا بنا ننفذ من تلك البوابة 

اإىل عامل م�شرحي يفنت رواده جماالً وبهاًء، وقد �شاهدنا 

على  اجلبارة  واالإمكانيات  امل�شرحي  االح��راف  كثب  عن 

خ�شبة امل�شرح، وتعرفنا على ثقافات عديدة.

اآمال وتطلعات

امل��درب��ني  خ���ربات  م��ن  ا�شتفدنا  ال�����ش��ه��ري:  واأ���ش��اف 

يف  لتجاربنا  واأ�شفناها  العميقة  جتاربهم  ومن  املراكمة 

املجال امل�شرحي، كما كّوّنا عالقات و�شداقات مع اأ�شقائنا 

من الدول العربية، واأم�شينا يف تون�ص اخل�شراء اأ�شبوعاً 

وكانت  املكا�شب،  جليل  الذكريات  االأح��داث جميل  كثيف 

جتربة ملهمة جداً.

فكرة وتقنية وطرح

الهند�شة-،  بق�شم  -طالب  العنزي  �شلمان  قال  ب��دوره 

اإنه تعلم الكثري يف فرة املهرجان، واإنه عاد من املهرجان 

ن�شخته  يف  له  يعود  اأن  قوية  ورغبة  هاج�ص  داخله  ويف 

جامعة  م�شرح  م�شمى  حتت  م�شرحية  مب�شاركة  القادمة 

اإن العرو�ص امل�شرحية كانت قوية من  امللك �شعود، وقال 

ناحية الفكرة والتقنية والطرح، خمتلفة ب�شكل جذري عما 

اعتدنا على م�شاهدته، بع�شها اعتمد على ال�شينوغرافيا 

ب�شكل  املو�شوع  طرح  على  اعتمد  وبع�شها  كامل  ب�شكل 

راق�ص وبع�شها اعتمد على م�شاهد من الربوجكر، ورغم 

تفوق عرو�ص املهرجان اإال اأنها كانت متفاوتة.

الرجتال وحلظات ال�سمت

قال  االأوىل  جتربته  يف  جناها  التي  الفائدة  وح��ول 

العنزي: اال�شتفادة كانت كبرية جداً، وقد ح�شرت ور�شة 

كيفية جعل  مثل  كثرية  اأ�شياء  منها  فتعلمت  املمثل«،  »فن 

االرجت��ال  جعل  وكيفية  داخلي،  �شعور  من  ناجتاً  االأداء 

متجهاً الجتاه وهدف معني وكيف اأ�شتطيع اإخراج امل�شهد 

اأ�شا�ص  على  اأركز  اأن  وتعلمت  �شورة،  باأف�شل  االرجت��ايل 

وطريقة  كاللبا�ص  الق�شور  ولي�ص  وم�شاعرها  ال�شخ�شية 

ال�شمت  اأخاف من حلظات  اأن ال  تعلمت  كما  احلديث، 

املتفرج  ت�شاعد  اللحظات  هذه  اإن  حيث  اخل�شبة،  على 

على االندماج والتفكر يف اللحظة وامل�شهد.

مل�سة وفاء

الطالب  �شوؤون  وفد عمادة  تقت�شر جتربة  مل  اأخ��رياً 

فقط،  العربي  امل�شرح  مهرجان  امل�شاركة يف  على حدود 

بل تعدته لت�شمل مل�شة وفاء من اجلامعة ومن�شوبيها ملن 

�شبق لهم خدمة اجلامعة، حيث قام رئي�ص الوفد االأ�شتاذ 

�شامي ال�شعرة برفقة من�شوبي اجلامعة وبا�شم اجلامعة 

بن طاره«  »عبدالغني  التون�شي  امل�شرحي  املخرج  بتكرمي 

نظري خدمته للجامعة اإبان عمله يف اإدارة امل�شرح بعمادة 

�شوؤون الطالب على مدى ع�شر �شنوات، وقد عرب املخرج 

»�شكراً  وقال:  ومن�شوبيها  للجامعة  �شكره  عبدالغني عن 

قدمته  ملا  لعرفانهم  كبرية  اأعتربها  التي  االلتفاتة  لهذه 

للجامعة التي ق�شيت فيها 10 �شنوات اأعتربها من اأجمل 

�شنوات حياتي«.
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يعد اأحد اأهم مهرجانات امل�رسح بالعامل العربي

»مسرح الجامعة« يشارك في مهرجان المسرح 
العربي بتونس في دورته العاشرة
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اخلدمات  من  واح��دة  قوقل  خرائط  تعترب 

عليها،  االعتماد  ميكن  وال��ت��ي  �شعبية  االأك���ر 

واإح��دى  االأخ��ط��اء،  بع�ض  م��ن  تخلو  ال  ولكنها 

خرائطها  اأن  تواجهها  التي  الرئي�شية  ال�شكاوى 

قوي  بيانات  ات�شال  م��ع  اأف�شل  ب�شكل  تعمل 

فقط، وهو اأمر ال منتلكه دائًما، اإال اأنه وحل�شن 

و�شع  قوقل يف  ا�شتخدام خرائط  احلظ ميكن 

الرائعة ت�شبح  امليزة  عدم االت�شال، ولكن هذه 

عدمية اجلدوى دون بع�ض االإجراءات الوقائية.

ات�شال  دون  قوقل  خرائط  اأ�شتخدم  كيف   *

باالإنرتنت؟

اأوالً، �شوف حتتاج اإىل تنزيل منطقة اخلريطة 

قبل اأن تتمكن من اال�شتفادة من خرائط قوقل 

يف و�شع عدم االت�شال، وهذا ما نعنيه عندما 

نقول اإن االأمور يجب اأن تتم ب�شكل ا�شتباقي.

كبرية  تخزين  م�شاحة  اإىل  حتتاج  و���ش��وف 

حلفظ اخلرائط قد ت�شل اإىل 1.5 جيجابايت، 

كما ميكنك تنزيل بيانات اخلرائط على بطاقة 

ذاكرة خارجية SSD، وذلك عن طريق الذهاب 

غري  مناطق  باختيار  قم  ثم  اأوالً،  القائمة  اإىل 

اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ي��ك  ب��ع��ده��ا  ب���االإن���رتن���ت،  مت�شلة 

بعدها  التخزين،  تف�شيالت  ث��م  االإع�����دادات، 

ميكنك اختيار احلفظ يف بطاقة ذاكرة خارجية 

بداًل من اجلهاز، ومن املهم اأي�ًشا مالحظة انتهاء 

ويعود  يوًما،   30 بعد  اخلرائط  هذه  �شالحية 

ذلك اإىل تغيري العامل ب�شكل كبري يومًيا.

قبل  كبرية  م�شكلة  ت�شكل  االأم��ور  هذه  كانت 

عليك  ما  التلقائية،  اخلرائط  حتديثات  ظهور 

ثم  التطبيق،  اإع�����دادات  اإىل  االن��ت��ق��ال  ���ش��وى 

بتن�شيط  وق��م   Offline Maps باختيار  قم 

لك  �شي�شمن  ح��ي��ث  التلقائية،  ال��ت��ح��دي��ث��ات 

باالإنرتنت  ات�شال  بال  اخلرائط  حتديث  ذل��ك 

با�شتمرار عند انتهاء �شالحيتها، وميكنك حتى 

ا�شتخدام  عند  فقط  حتديثها  يتم  اأن  اختيار 

�شبكة واي فاي.

با�شتخدام  اأنه  اأي�ًشا  اعتبارك  ثانياً، �شع يف 

و�شع عدم االت�شال لن حت�شل على كل ما تقدمه 

ات�شال  بال  اخلرائط  اإن  حيث  قوقل،  خرائط 

الدراجات  لن حتتوي على معلومات مثل طرق 

واجتاهات امل�شي وتفا�شيل النقل العام.

ات�شال  ب��ال  اخل��رائ��ط  تخزين  يتم  كيف   *

باالإنرتنت؟

اب��ح��ث عن  اف��ت��ح تطبيق خ��رائ��ط ج��وج��ل، 

كنت  اإذا  تنزيله،  تريد  الذي  املوقع  اأو  املنطقة 

يظهر  اأن  فيجب  مكان حم��دد،  عن  بحثت  قد 

ال�شريط الذي يحمل اال�شم يف اجلزء ال�شفلي، 

�شوى  عليك  م��ا  ك��ذل��ك،  االأم���ر  يكن  مل  واإذا 

ال�شغط مع اال�شتمرار يف مكان ما يف اخلريطة 

الإظهار الق�شم، ا�شغط عليها لعر�ض املزيد من 

االآن  تنزيل، ميكنك  ا�شغط على  ثم  اخليارات، 

التنزيل  م�شاحة  يجعل  والت�شغري، مما  التكبري 

ا�شغط  اختيارك،  اإج��راء  بعد  اأ�شغر،  اأو  اأك��رب 

ال�شفلى،  اليمنى  ال��زاوي��ة  يف  تنزيل  ال��زر  على 

ميكنك  تريد،  التي  اخل��رائ��ط  تنزيل  ومبجرد 

عند  تفعل  كما  االجتاهات  والبحث عن  التنقل 

االت�شال باالإنرتنت.

alarabiya :امل�صدر

اإتاحة  املوقع  نية  لتويرت، جاك دور�شي، موؤخًرا عن  التنفيذي  املدير  ك�شف 

ملا  وفًقا  ثابتة،  اآلية  عرب  امل�شتخدمني  جميع  اأم��ام  احل�شابات  توثيق  اإمكانية 

اأوردته مواقع تقنية متخ�ش�شة.

وجاء اإعالن دور�شي خالل بث حي عرب تطبيق »بري�شكوب« مل يتم االإعالن 

عنه م�شبًقا، يف اإطار فتح نقا�ض عام حول حالة املوقع وكيفية تعامله مع اأهم 

الق�شايا وامل�شاكل احلالية، على غرار ن�شر االأخبار الكاذبة، ومكافحة املحتوى 

امل�شيء وغري القانوين.

وبخ�شو�ض توثيق احل�شابات قال دور�شي: »تتجه النية اإىل فتح باب توثيق 

احل�شابات اأمام اجلميع«.

ومل يف�شح دور�شي عن معلومات تف�شيلية ب�شاأن كيفية تنفيذ عملية التوثيق، 

ولكن من املتوقع اأن تت�شمن ك�شف امل�شتخدم عن ح�شاب اآخر له على �شبكة 

اأو �شورة من  اإلكرتوين  اأو بريد  اأو رقم هاتف  اجتماعية كربى مثل في�شبوك 

م�شتند حكومي كبطاقة �شخ�شية اأو جواز �شفر.

aitnews :امل�صدر

اقتراح بريطاني للقضاء على إدمان 
األطفال لإلنترنت »نهائيًا«

بطارية تعمل بالفضاء و70 
درجة تحت الصفر

»بالكبيري« تقاضي 
»فيسبوك« بسبب 
»الحقوق الفكرية«

اأعلنت �شركة »بالكبريي« رفع دعوى ق�شائية 

»وات�شاب«  ومن�شتي  »في�شبوك«،  موقع  �شد 

و»اإن�شتغرام« التابعتني له، بتهمة انتهاك حقوقها 

الفكرية.

وقالت ال�شركة اإن »في�شبوك« طور تطبيقات 

مناف�شة اعتمدت احلقوق الفكرية لبعث الر�شائل 

يف هاتف »بالكبريي«، وفق ما نقلت »رويرتز«.

�شارة  »بالكبريي«  با�شم  املتحدثة  واأ�شافت 

موقع  �شد  الق�شاء  اإىل  اللجوء  اإن  ماكيني، 

احلوار،  من  �شنوات  عدة  بعد  جاء  »في�شبوك« 

م�شرية اإىل اأن ل�»بالكبريي« واجباً جتاه مالكي 

االأ�شهم.

»في�شبوك«  �شركة  تدل  اأخ��رى، مل  ومن جهة 

باأي تعليق على الدعوى الق�شائية، كما مل ت�شر 

اإىل التعوي�ض الذي تطالب به »بالكبريي«.

skynewsarabia :امل�صدر

لالأطفال،  معينة  اأوق��ات  حتديد  الربيطانية  احلكومة  اقرتحت 

ميكنهم خاللها فقط ا�شتخدام مواقع التوا�شل االجتماعي، للحد من 

االآثار ال�شلبية لهذه املواقع على الن�ضء. وقال وزير الثقافة الربيطاين 

لت�شفح  لالأطفال  اأزمنة حمددة  و�شع  املمكن  من  اإنه  هانكوك  مات 

مواقع مثل »في�شبوك« و»اإن�شتغرام« و»�شناب�شات«، ح�شب اأعمارهم.

ب�شاأن الوقت الذي يتعر�ض  واأو�شح الوزير اأن هناك قلقاً حقيقياً 

خالله االأطفال اإىل ال�شا�شات والتاأثري ال�شلبي الذي قد يحدث على 

الوقت  ال�شروري حتديد  للبالغني، من غري  بالن�شبة  وتابع:  حياتهم. 

لالأعمار  بالن�شبة  لكن  االجتماعي،  التوا�شل  من�شات  على  املق�شي 

املختلفة فمن ال�شحيح اأن يكون هناك وقت حمدد.

اأن يكون �شن �شاحب احل�شاب  بالفعل  التوا�شل  وت�شرتط و�شائل 

13 عاماً على االأقل، لكن االأطفال قد يلتفون على هذه النقطة باإدخال 
تاريخ ميالد مزيف، اإال اأن هناك بع�ض املواقع ميكن اأن تتعرف على 

االأعمار التقديرية مل�شتخدميها، ال �شيما االأطفال، عن طريق عادات 

 83 اأن  املا�شي  العام  اأجري  اإح�شاء  ك�شف  بريطانيا،  ويف  الت�شفح. 

باملئة من االأطفال يف عمر من 12 اإىل 18 عاما، و39 باملئة من اأعمار 

8 اإىل 11 عاًما، لديهم هواتف ذكية خا�شة بهم، ومن املجموعتني، 
18 عاًما ح�شابات على مواقع  اإىل   12 اأعمار  74 باملئة من  ميتلك 

التوا�شل، مقارنة ب� 23 باملئة الأعمار من 8 اإىل 11 عاًما.

skynewsarabia :امل�صدر

الباحثني يف ال�شني بطارية جديدة تتكون من  ابتكر فريق من 

ظل  يف  تعمل  اأن  ميكنها  ع�شوية،  مكونات  من  م�شنوعة  اأقطاب 

درجات حرارة تبلغ 70 درجة حتت ال�شفر، وهي درجة حرارة تقل 

بفارق كبري عن الدرجات املعتادة التي تفقد فيها بطاريات اأيونات 

الليثيوم القدرة على العمل.

تطوير  يف  اجلديدة  البطاريات  ه��ذه  ت�شاعد  اأن  املمكن  وم��ن 

تقنيات لتوليد الطاقة يف درجات حرارة فائقة الربودة مثل الف�شاء 

اخلارجي اأو املناطق القطبية.

الباردة  العمل يف درجات احلرارة  البطاريات ميكنها  اأن  ورغم 

ن�شبًيا، اإال اأن لها بع�ض احلدود فيما يتعلق بتوليد الطاقة، حيث اإن 

معظم البطاريات تعمل بخم�شني يف املائة من طاقتها يف درجات 

هذه  وتنخف�ض  ال�شفر،  حتت  مئوية  درج��ة  ع�شرين  تبلغ  ح��رارة 

قل من اأربعني 
ٌ
الن�شبة اإىل 12 باملئة عندما تنخف�ض احلرارة اإىل اأ

درجة حتت ال�شفر.

جديد  ت�شميم  اإىل  تو�شل  ال�شيني  الباحثني  ف��ري��ق  ول��ك��ن 

التي  احل��رارة  درج��ات،  يف  العمل  لها  يتيح  اجلديدة  للبطاريات 

تتوقف فيها البطاريات االأخرى التقليدية عن العمل.

alarabiya :امل�صدر

إمكانية استخدام خرائط قوقل 
دون إنترنت!

»تويتر« تعتزم توثيق حسابات الجميع
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 ا�هداف

 بلـغ عدد المستفيدين من
 طــالب وطــالبـــات المــنــح

خالل عام 2017

 إجمالي ما تم صرفه لبرامج الصندوق الخيري لرعاية
طالب المنح الدراسية خالل عام 2017

من نحن ؟
لطالب مخصص  مستقل  خيري   صندوق 
 المنــح الدراسـيـة الخارجـيـة، يعتـمـد على
 التبرعــات والهـبــات والـزكــوات، ويـقـدم
 العديد من ا�عانات والبـرامـج وا�نشـطـة

والدورات لهؤالء الطالب

 

@CHARITABLEKSU

CHARITABLEKSU@GMAIL.COM 

0114670132 - 0114670134

http://cfss.ksu.edu.sa/AR

العمرة
 الحاالتوالزيارة 

الخاصة
تحفيــظ

القرآن الكريم 
 ا�يام

العلــمية
 اللقاءات
ا�سريــة

أعانة الطالب
 برامج الصندوق المستجدين

 للـتــواصــل

 مساعدات
ا�ســــــر

 تراث
 الشعوب

مالزمة
عالــــم

 التنمية
البشرية

برنامج
الحـــج 

دعم
الخريجين 

 دعم برامج تـنـمـيـة الـقــدرات الطالبــيــــة
مـــجـــاالت مـــن  الــــعـــــديــــــد   فــــي 
    الـحـيــاة، وإعانتهم وسد احـتـيـاجـاتـهــم

١٦٠٩ 
2,167,556,00 طالب وطالبة S.R



ال�صاعات املكتبية فر�صة جيدة لك -عزيزنا 

من  تتمكن  مل  فكرة  عن  لال�صتف�صار  الطالب- 

مدى  لأ���ص��ت��اذك  تظهر  اأن��ه��ا  كما  ا�صتيعابها، 

اجل��اد  وع��زم��ك  املعرفة  ك�صب  على  حر�صك 

ت��ع��ر���ض م�صريتك  ال��ت��ي  امل�����ص��اع��ب  ل��ت��ذل��ي��ل 

التي  النقاط  تو�صيح  يف  وت�صاعدك  الدرا�صية، 

تطمح  كنت  التي  للدرجات  نيلك  دون  حالت 

هذه  اغتنام  يف  ت��ردد  فال  اختباراتك،  يف  لها 

الفر�صة.

التي  الإر���ص��ادات  م��ن  جمموعة  يلي  وفيما 

ت�صاعدك على ال�صتفادة من ال�صاعات املكتبية:

التي  الأف��ك��ار  ح��ول  جيد  ب�صكل  ا�صتعد   •
املراجع  يف  والبحث  حولها،  ال�صتف�صار  ت��ود 

والإنرنت عن كل ما ي�صاعدك يف ا�صتيعابها.

حلول  اأو  املذكرة  اأو  الكتاب  معك  اأح�صر   •
امل�صائل التي تود ال�صتف�صار حولها.

• قدم نف�صك ولو كان الأ�صتاذ يعرفك. 
اجعل اأ�صئلتك مبا�صرة ومرتبطة مبوا�صيع   •

املقرر الدرا�صي. 

ما ميكنك  كل  وَدّون  لالأ�صتاذ،  اأ�صغ جيداً   •
على  ت�صاعدك  ومالحظات  اأفكار  من  تدوينه 

ا�صتيعاب املو�صوع املطروح.

• ا�صتفد من ال�صاعات املكتبية طيلة الف�صل 
الختبارات  بُقرب  ذل��ك  تربط  ول  الدرا�صي، 

فقط.

اأ�صئلة  اأجوبتك على  ت��ردد يف مناق�صة  ل   •
حالت  التي  النقاط  تو�صيح  بهدف  الختبارات 

دون ح�صولك على الدرجات.

• احر�ض على اأن تكون فرة لقائك بالأ�صتاذ 
قليلة ما اأمكن؛ وذلك لإتاحة الفر�صة لزمالئك 

لال�صتفادة من ال�صاعات املكتبية اأي�صاً.

عند  والأم��ان��ة  الدقة  توخي  على  احر�ض   •
اخلو�ض يف املوا�صيع ال�صخ�صية خالل ال�صاعات 

املكتبية، وجتنب كل ما من �صاأنه اأن يكون خارج 

اإطار الإر�صاد.

ت�صاعد  املكتبية  ال�����ص��اع��ات  اأن  تن�ض  ل   •
الأ�صتاذ على معرفتك ب�صكل اأكرب، والتعرف على 

مناق�صتك  وطريقة  التعلم  على  حر�صك  مدى 

وتفكريك.

تذكر اأنك وزمالءك ت�صكلون مع الأ�صتاذ   •
ف��ري��ق ع��م��ل واح������داً، ومت���ي���زك ال��درا���ص��ي 

وا�صتف�صاراتك  اأي�����ص��اً،  لأ���ص��ت��اذك  متيز  ه��و 

قبله،  من  فعلي  ترحيب  مو�صع  هي  العلمية 

توطيد  على  ت�صاعدك  املكتبية  وال�صاعات 

على  ح�صولك  وعلى  معه،  الودية  العالقات 

تو�صية اأو تزكية منه قد تكون باأم�ض احلاجة 

لحقاً. لها 

عمادة تطوير املهارات

إبداعات هندسية

الخرسانة الرغوية أخف وزنًا وأكثر عزاًل
 Cellular« با�صم  �صناعياً  يعرف  ما  اأو  الرغوية  اخلر�صانة  تعد 

lightweight concrete« عبارة عن خر�صانة خفيفة الوزن متعددة 
ال�صتعمالت ت�صكل امل�صامات الهوائية ما ن�صبته %20 على الأقل من 

حجمها.

يتم حت�صري هذه اخلر�صانة بوا�صطة مزيج من املاء، الإ�صمنت، الرماد 

الذي يتم احل�صول عليه من خملفات م�صانع الطاقة، ومواد كيميائية 

خمتلفة تعمل على اإنتاج فراغات وم�صامات هوائية يف خليط اخلر�صانة، 

وتختلف ن�صب هذه املواد تبعاً للمجال الذي �صت�صتخدم فيه اخلر�صانة.

البناء  جوانب  خمتلف  يف  كثرية  ا�صتخدامات  الرغوية  للخر�صانة 

والإن�صاءات، فمن حيث الوزن، تراوح كثافة اخلر�صانة الرغوية اجلافة 

ما بني kg/m3 1600-500 بينما ت�صل كثافة اخلر�صانة العادية اإىل 

مع  مقارنة   80% اإىل  ت�صل  قد  بن�صبة  اأخ��ف  فهي  kg/m3؛   2400
اخلر�صانة العادية، لذا، فهي ت�صتخدم يف ت�صييد اأ�صا�صات الطرق املقامة 

ي الطرية، كاملناطق ال�صهلية، حيث اإنها ل تلقي  يف املناطق ذات الأرا�صِ

بوزن كبري على الأر�ض مقارنًة باخلر�صانة العادية، فيتم جتنب م�صكلة 

ظهور الت�صدعات يف الطريق اأو النحرافات يف ال�صطح والنهيارات مع 

مرور الزمن.

وب�صبب العدد الكبري الذي حتتويه اخلر�صانة الرغوية من الفراغات 

واجليوب الهوائية، فهي مادة ذات خ�صائ�ض عالية يف العزل احلراري 

وال�صوتي، لذا يتم ا�صتخدامها كمادة عازلة حرارياً اأثناء بناء الأ�صقف، 

الإن�صائية  الطبقة  فوق  الرغوية  اخلر�صانة  من  طبقة  و�صع  يتم  حيث 

لل�صقف، فتوفر العزل الالزم بدون اإلقاء حمٍل على ال�صقف.

للبيئة،  �صديقة  مادة  الرغوية  اخلر�صانة  تعترب  �صبق،  ملا  بالإ�صافة 

فنتيجًة ل�صتخداماتها العديدة، فهي تغني عن ا�صتخدام الكثري من املواد 

الأخرى التي قد ت�صتخدم اإىل جانب اخلر�صانة العادية اأثناء البناء مثل 

املواد العازلة، كما حتتاج اإىل كمية فولذ اأقل من اخلر�صانة العادية عند 

ا�صتخدامها اإن�صائياً، لذا، فهي اأي�صاً تقلل من تكاليف البناء الإجمالية 

والتكاليف الإ�صافية مثل تكلفة العزل احلراري.

اأنها  اإّل  وا�صتخداماتها،  الرغوية  للخر�صانة  الإيجابيات  هذه  كل  مع 

تبقى حمدودة ال�صتخدام يف بع�ض اأجزاء املباين، كالأجزاء الأ�صا�صية 

من البنية الإن�صائية للمبنى، حيث اإنها ه�صة ن�صبياً مقارنًة مع اخلر�صانة 

التقليدية، بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن عملية حت�صري اخلليط تتطلب مزيجاً 

مثالياً ومتقناً، ويجب التعامل معها من قبل فريق خمت�ض. 

عبداهلل اأ�سامة عبدالكرمي

كلية الهند�سة

مالأ  »ما  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  النبي  يقول 

ا من بطنه، بح�صب ابن اآدم اأكالت  اآدميٌّ وعاًء �صًرّ

يقمن �صلبه؛ فاإن كان ل حمالة، فثلٌث لطعامه، 

ابن  الإمام  وقال  لنف�صه«.  وثلث  ل�صرابه،  وثلٌث 

هذا  على  تعلقيه  يف  النبوي«  »الطب  يف  القيم 

احلديث: »اأخرب النبي �صلى اله عليه و�صلم، اأنه 

قوته،  ت�صقط  فال  �صلبه؛  يقمن  لقيماٌت  يكفيه 

ول ت�صعف معها، وهذا من اأنفع ما يكون للبدن 

والقلب، فاإن البطن اإذا امتالأ من الطعام؛ �صاق 

عن ال�صراب، فاإذا اأورد عليه ال�صراب؛ �صاق عن 

النف�ض، وعر�ض له الكرب والتعب؛ مما ي�صبب 

الطاعات،  عن  اجل��وارح  وك�صل  القلب،  ف�صاد 

ال�صبع،  ي�صتلزمها  التي  ال�صهوات  يف  وحتركها 

رٌّ للقلب والبدن،  فامتالء البطن من الطعم ُم�صِ

هذا اإذا كان دائماً، اأو اأكرثياًّ، واأما اإذا كان يف 

بع�ض الأحيان فال باأ�ض، فال�صبع املفرط ي�صعف 

القوى والبدن، واإن اأخ�صبه، واإمنا يقوي البدن 

بح�صب ما يقبل من الغذاء، ل بح�صب كرثته«.

كما اأن احلمية اأ�صل من اأ�صول �صحة ج�صم 

الإن�صان  احتماء  باحلمية:  ويق�صد  الإن�صان، 

واإن  �صليماً،  اأم  مري�صاً  كان  �صواءٌ  الطعام  من 

كانت تطلق يف حق املري�ض اأكرث. قال عبدامللك 

ال��ن��ب��وي« فيما ج��اء يف  »ال��ط��ب  ب��ن حبيب يف 

الأطباء  بع�ض  عن  �صمعه  فيما  املري�ض،  حمية 

راأ�ض الطب احلمية،  واحلكماء: 

اهلل  ر�صول  وقد حمى  ق��ال:  ثم 

واأم���ر  و���ص��ل��م  عليه  اهلل  �صلى 

ب��احل��م��ي��ة ع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب، 

وغريه من ال�صحابة.

البار  حممد  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

كتاب  على  وتعليقه  �صرحه  يف 

بن  لعبدامللك  النبوي«  »ال��ط��ب 

ح��ب��ي��ب: »احل��م��ي��ة م���ن اأن����واع 

الأطباء  ميار�صه  اأم��ٌر  الطعام، 

طويلة  قائمة  ل��دي��ه  ال�صكر  فمري�ض  ي��وم��ي��اً، 

مري�ض  وكذلك  تناولها،  املمنوع  الأطعمة  من 

املعدة،  ومري�ض  الُكلَى،  ومري�ض  ال��دم،  �صغط 

دمه  يف  الدهنيات  بارتفاع  وامل�صاب  والأمعاء، 

اأن هناك احلمية العامة  له حمية خا�صة، كما 

للتخفيف من اآثار ال�ُصمنة«. ومن املتعارف عليه 

اإفطار،  ثالث:  الطعام  وجبات  اأن  النا�ض  عند 

اأي هذه  والنا�ض خمتلفون يف  وع�صاء،  وغ��داء، 

اأنها  فاأكرثهم  الرئي�صية،  هي  الثالث  الوجبات 

الغداء، وبع�صهم يجعلها الع�صاء، والقليل منهم 

وتختلف  الإفطار،  هي  الرئي�صية  وجبته  يكون 

مدة ه�صم الطعام يف املعدة ما بني �صاعتني، يف 

الطعام الي�صري املكوَّن من �صنف اأو �صنفني من 

الأطعمة اخلفيفة كالفواكه والع�صائر واحلليب 

وما �صابهها، وبع�ض اآخر ت�صتغرق 

اإىل خم�ض  اأربع  من  مدة ه�صمه 

�صاعات، اإذا حوى الطعام اأ�صنافاً 

متعددة من املاأكولت غري ما ُذكر، 

�صبع  اإىل  اله�صم  مدة  متتد  وقد 

يحتوي  الطعام  كان  اإذا  �صاعات، 

على �صحوم، ومواد دهنية كثرية.

فعلى هذا ين�صح الإن�صان اإذا اأكل 

وجبة متو�صطة، ي�صتغرق ه�صمها 

ما بني اأربع اإىل �صت �صاعات، األ 

ياأكل طعاماً اآخر يف اأثناء ه�صم الطعام الأول، بل 

عليه اأن يريح املعدة اأي�صاً، بعد عملية اله�صم ملدة 

�صاعتني اأو ثالثاً؛ حتى ت�صتعيد قوتها ون�صاطها، 

وترتاح من عناء اله�صم الذي ا�صتغرق خم�ض اأو 

حياة  يف  امل�صاهد  لكن  متوا�صلة،  �صاعات  �صت 

و�صفتها  وجبة  تناول  اإذا  اأن��ه  النا�ض،  من  كثري 

كالذي ُذكرت اأعاله، ثم زار �صديقاً، اأو ُدعي اإىل 

وليمة ُعر�ٍض اأو عقيقة اأو منا�صبة، فاإنه ل يردد 

يف الأكل؛ اإما �صرهاً اأو ا�صتحياًء، وهذا هو امل�صر 

بج�صم الإن�صان و�صحته، وللحديث بقية اإن �صاء 

اهلل تعاىل، واإىل اللقاء.

د. علي بن اأحمد ال�صامل

املدينة الطبية اجلامعية

alisalem@ksu.edu.sa
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االستفادة من الساعات المكتبية

السمنة في المجتمع »5/3«

 إرشادات أكاديمية

التفاوؤل ميهد لك طريق النجاح

والطموح يدفعك للثبات وال�صتمرار

والإ�صرار يحطم ال�صخور والعقبات

وي�صق الطريق بكل ثقة وثبات

فكن �صاحب طموح وتفاوؤل واإ�صرار

عبدالرحمن العبيد

 العلوم

 رؤية اجتماعية
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أخبار

مسابقة التهجئة باإلنجليزية الرابعة بكلية اآلداب
كتبت: ريناد العتيبي 

م�ؤخًرا  الآداب  لكلية  التابع  الإجنليزية«  باللغة  الكتابة  »مركز  اأقام 

»م�سابقة التهجئة ال�سن�ية الرابعة« باللغة الإجنليزية يف كلية الآداب. 

للمناف�سة على لقب »ملكة  كليات  وقد �ساركت ٨ مت�سابقات من ٦ 

التهجئة« بعدما �سجلن اإلكرتونياً عن طريق م�قع املركز.

نحلة  اأو   »Spelling Bee« با�سم  عاملياً  املعروفة  امل�سابقة  وهذه 

خمتلف  من  احل�س�ر  من  ع��دد  و�سط  الرابعة  للمرة  تعقد  التهجئة 

متليها  التي  الكلمة  لتهجئة  حتدي  عن  عبارة  هي  امل�سابقة  الكليات. 

جلنة التحكيم ب�سكل �سحيح لال�ستمرار بامل�سابقة، وعند اإمالئها ب�سكل 

غري �سحيح يتم ا�ستبعاد املت�سابقة. 

تك�نت جلنة التحكيم من اأربع ع�س�ات بهيئة التدري�س بق�سم اللغة 

دارين  اأ.  املفريج،  هيفاء  د.  العكر�س،  ليلى  د.  واآدابها هن  الإجنليزية 

املالكي و اأ. ل�ل�ة العميم.  وح�سلت كاديدا اأدام� من كلية الآداب على 

املركز الأول وح�سلت رهف اخلاروف من كلية اللغات والرتجمة على 

املركز الثاين واملركز الثالث كان من ن�سيب ميعاد الر�س�د من كلية عل�م 

دروعاً  الكتابة  مركز  قدم  امل�سابقة  نهاية  ويف  واملعل�مات.   احلا�سب 

تذكارية، كما قدم كل من متجري �سفحات وفانيلال الرعاة الر�سميني 

للم�سابقة ج�ائز للفائزات.

طالب علوم الرياضة يبادرون للعمل التطوعي
البدين متمثلة يف ق�سم  والن�ساط  الريا�سة  كلية عل�م  بادرة من  يف 

مبادرة  انطلقت  الطالب،  �س�ؤون  ووحدة  والرتويحية  الريا�سية  الإدارة 

العمل التط�عي يف جمال الفعاليات واملنا�سبات الريا�سية.

 وكانت اأوىل امل�ساركات لهذا الفريق التط�عي امل�ساهمة يف تنظيم 

ماراث�ن الريا�س 2018م والذي اأقيم يف 24 فرباير 2018م، مب�ساركة 

200 متط�ع من طالب كلية عل�م الريا�سة والن�ساط البدين مبختلف 
التخ�س�سات الأكادميية، حيث قام املتط�ع�ن باإدارة ح�س�د املت�سابقني 

للريا�سة-  العامة  الهيئة  اإح�سائية  بلغ عدد امل�سجلني -ح�سب  والذين 

30 األف م�سارك على فئات ال�سباق املختلفة »21كلم، 8كلم ، 4كلم«.
 وكان للعمل واملجه�د الذي قام به املتط�ع�ن الأثر الأكرب يف جناح 

فعاليات املاراث�ن حيث وجه كل من نائب رئي�س هيئة الريا�سة �ساحب 

الحتاد  ورئي�س  الفي�سل  تركي  بن  عبدالعزيز  الأم��ري  امللكي  ال�سم� 

والتقدير  ال�سكر  القحطاين  ه��ادي  العميد  الق�ى  لألعاب  ال�سع�دي 

للجامعة وللمتط�عني الذين �ساهم�ا يف جناح هذا املارث�ن.

ويف �سياق مت�سل اأ�سادت و�سائل الإعالم وو�سائل الت�ا�سل الجتماعي 

بدور املتط�عني يف جناح هذا احلفل الكبري.

الدكت�ر  العل�م  كلية  عميد  عقد 

نا�سر الداغري لقاًء بح�س�ر وكالء 

واأع�ساء  الأق�سام  وروؤ���س��اء  الكلية 

الكلية  يف  اجل���دد  التدري�س  هيئة 

الأ�سب�ع املا�سي يف قاعة ت�سريفات 

البث  ع��رب  ان�سمت  وق��د  الكلية. 

املبا�سر الدكت�رة عبري املدلج وكيلة 

الكلية  لأق�سام الطالبات وجمم�عة 

من ع�س�ات هيئة التدري�س. 

ا���س��ت��ه��ل الج���ت���م���اع ب��ك��ل��م��ة د. 

باأع�ساء  بدايتها  يف  رحب  الداغري 

هيئة التدري�س اجلدد و�سكرهم على 

هذا  اجتماعنا  »اإن  قائاًل:  تفاعلهم، 

لن�سمع منكم اأكرث مما ت�سمع�ن منا 

املع�قات  ون�ستعر�س  الآراء  ونتبادل 

اأن اجلامعة مل  واأو���س��ح  واحل��ل���ل«، 

هيئة  اأع�ساء  خدمة  يف  جهداً  ت���اأُل 

التدري�س اجلدد يف الت�ظيف والتعيني 

اأمامهم، وجاء وقت  العقبات  وتذليل 

وذلك  والكلية،  للجامعة  اجلميل  رد 

باملحافظة على �سمعتها حملياً وعاملياً 

من خالل العمل املتميز الذي تق�م�ن 

اأو  التدري�س  م�ست�ى  على  �س�اء  به 

بعدها  الإداري.  العمل  اأو  الأب��ح��اث 

ف��ت��ح ب���اب ال��ن��ق��ا���س والإج���اب���ة عن 

ال�ستف�سارات، وقد متح�رت الأ�سئلة 

وج����د جلنة حمايدة  وج����ب  ح����ل 

وكذلك  الكلية،  يف  الأن�سطة  لتقييم 

هيئة  اأع�ساء  اأبحاث  عر�س  مقرتح 

الكلية  م�قع  على  اجل��دد  التدري�س 

�سن�ياً  املميزة منها  الأبحاث  وتكرمي 

امل�ؤمترات  ح�س�ر  �سروط  وتخفي�س 

العلمية لأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد 

واأ�سئلة اأخرى تهم العملية البحثية.

كما متت مناق�سة بع�س املع�قات 

التي ت�اجه الأع�ساء اجلدد واملتمثلة 

يف ارتفاع العبء التدري�سي و�سيانة 

الكيميائية  امل���اد  و���س��راء  الأج��ه��زة 

الدعم  تاأخر  وكذلك  اخل���ارج،  من 

لالأبحاث وت�سديد ال�سلف، ومت و�سع 

املقرتحات  لبع�س  املنا�سبة  احلل�ل 

والرفع بها لإدارة اجلامعة.

ت�سعة  م��ن  اأك���رث  ال��ل��ق��اء  ح�سر 

بهيئة  وع�����س���ة  ع�����س��ً�ا  واأرب���ع���ني 

التدري�س مت تعيينهم حديثاً.

ق����ال م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

اجلامعة  اإن  العمر  ب��دران  الدكت�ر 

املتعددة  مبادراتها  من خالل  �سعت 

للم�اءمة بني متطلبات �س�ق العمل 

من  ال���ع���ايل،  التعليم  وخم���رج���ات 

التعليمية  اخلطط  مراجعة  خ��الل 

مع  يت�افق  مبا  والربامج  لالأق�سام 

ه���ي��ة اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 

هذه   ،2030 ال���ط��ن  روؤي���ة  حتقيق 

اخل��ط��ة ال��ط��م���ح��ة ال��ت��ي ت��ق���ده��ا 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  حك�مة 

تزال  وم��ا  كانت  والتي  عهده  وويل 

والتعليم  بالعلم  تهتم  انطالقها  منذ 

ونقل املعرفة وال�ستثمار فيه؛ اإمياناً 

باأن ال�ستثمار فيه ه� تنمية للعق�ل 

وت��ط���ي��ر ل��ل��روؤى والأه�����داف التي 

تخدم امل�سالح ال�طنية.

األقاها  التي  الكلمة  جاء ذلك يف 

الأرب��ع��اء  اف��ت��ت��اح��ه  خ���الل  معاليه 

ال��ث��ام��ن ع�سر  امل����ؤمت���ر  امل��ا���س��ي 

الرتب�ية  للعل�م  ال�سع�دية  للجمعية 

»التعليم  بعن�ان  »ج�سنت«  والنف�سية 

ومتطلبات  اله�ية  الثان�ي:  بعد  ما 

وزيرالتعليم  رعاية  حتت  التنمية« 

العمر  واأكد  اأحمدالعي�سى،  الدكت�ر 

امل�ؤمتر  لعقد  اجلامعة  م��ب��ادرة  اأن 

ي��اأت��ي ت��اأك��ي��داً لأه��م��ي��ة امل��راج��ع��ات 

امل�ستقبلية  اله�ية  وحتديد  الذاتية 

للجامعات ال�سع�دية والتعليم التقني 

لنه�سة  مهماً  راف��داً  ليك�ن  واملهني 

التنم�ي  للحراك  وعاك�ًساً  وطننا 

فيه.

وقال العمر اإن هذا امل�ؤمتر ياأتي 

الي�م م�ساحباً ملبادرة حت�ل »جامعة 

امللك �سع�د مل�ؤ�س�سة غري ربحية لها 

ا�ستقالليتها« لت�سع م�س�ؤولية كبرية 

ع��ل��ى ع���ات��ق��ن��ا م��ن خ���الل ت�سافر 

اجل��ام��ع��ة،  من�س�بي  ك��اف��ة  ج��ه���د 

لت�سهم يف �سناعة الرهان الأ�سعب 

مما  وم�ؤثرين  فاعلني  بذلك  لنك�ن 

مف�سلي  تط�ر  اأمام  اجلامعة  يجعل 

م��زي��د من  اإىل  ب���اإذن اهلل  ي��ق���ده��ا 

يف  منطلقة  وعاملًيا،  اإقليمياً  التميز 

اإرثها وقيمها؛ لتك�ن رقماً  ذلَك من 

مميزاً يف القت�ساد واملعرفة.

هدفنا  اجلامعة:  مدير  واأ���س��اف 

واحد وه� النه��س بجامعتنا لل��س�ل 

بها اإىل املكانة التي ت�ستحقها وتليق 

العامل،  بها بني كربى اجلامعات يف 

لتحقيقه  جميعاً  ن�سعى  هدف  وه� 

و�سيتحقق باإذن اهلل. 

كلمته  خ��ت��ام  ال��ع��م��ر يف  وت��ق��دم 

ال�سكر ملقام خادم احلرمني  باأجزل 

اهلل  حفظهما  الأم���ني  عهده  وويل 

�سع�د  امللك  جامعة  تلقاه  ما  على 

�سكره  قدم  كما  واهتمام،  دعم  من 

للم�ؤمتر.  لرعايته  التعليم  ل���زي��ر 

ال�سايع  الدكت�ر فهد   من جهته قال 

ج�سنت  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

م�ؤمتر  اإن  ال��رتب��ي��ة:  كلية  وعميد 

»ج�سنت« ١٨   �سهد  ٣ حلقات نقا�س 

و٩٥  علمية  جل�سات  و5  رئي�سة 

اأن  ال�سايع  واأك��د  بحثية،  م�ساركة 

اختيار عن�ان امل�ؤمتر جاء بناًء على 

املعطيات  وف��ق  ا�ست�سرافية  روؤي���ة 

اململكة،  بها  متر  التي  والتح�لت 

م�سرياً اإىل حر�س اجلمعية اأن يك�ن 

الطم�حات  م��ع  م��ت���اف��ق��اً  امل���ؤمت��ر 

نخبة  وا�ست�سافت  منه  املت�قعة 

اأ�سحاب  من  املتحدثني  من  متميزة 

واخلرباء  القرار  �سناع  من  املعايل 

واجلامعات،  ال�س�رى  جمل�س  م��ن 

واجلهات ذات الخت�سا�س، ليقدم�ا 

روؤيتهم ح�ل ه�ية وم�ستقبل التعليم 

متطلبات  وف��ق  والتقني  اجلامعي 

التنمية ال�طنية ال�ساملة.

د�سن  الف��ت��ت��اح  حفل  خ��ت��ام  ويفيِ 

مدير اجلامعة جائزة ج�سنت للتميز.

عميد العلوم يناقش المعوقات التي تواجه األعضاء الجدد

مؤتمر »جستن« 18 يطلق جائزة للتميز

د. التركي يدشن نظام التواصل المباشر بالمزاحمية

حلقات نقاش البحوث اإلنسانية بمدينة الطالبات

د����س���ن امل�������س���رف ال����ع����ام ع��ل��ى 

اجلامعة  بفرع  اجلامعية  الكليات 

الرتكي،  فهد  الدكت�ر  باملزاحمية 

لالقرتاحات  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ب���اب��ة 

بكليات  اخل��ا���س��ة  وامل���الح���ظ���ات 

املبا�سر«  »الت�ا�سل  ووحداته  الفرع 

و���س��ط ح�����س���ر ع���دد م��ن اأع�����س��اء 

الكليات  وم�سريف  التدري�س  هيئة 

وامل�ظفني والطالب. 

الإلكرتوين  امل�قع  تد�سني  ياأتي 

�سعي  �سمن  املبا�سر«  »ال��ت���ا���س��ل 

اجلميع  لإ�سراك  اجلامعية  الكليات 

مرئياتهم  وتقدمي  اآرائهم  اإب��داء  يف 

كما  ومالحظاتهم،  واق��رتاح��ات��ه��م 

�سه�لة  اأي�����س��اً  اأه��داف��ه  ي��اأت��ي م��ن 

العام  امل�سرف  مكتب  مع  الت�ا�سل 

ع��ل��ى ال��ك��ل��ي��ات، وذل����ك ل��الرت��ق��اء 

بج�دة اخلدمات املقدمة للم�ظفني 

والطالب واأع�ساء هيئة التدري�س.

وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق���ال ال��دك��ت���ر 

الرتكي اإن امل�قع الإلكرتوين �سيتيح 

تقدمي  ومن�س�بني  ط��الب��اً  للجميع 

املالحظات والقرتاحات وال�سكاوي 

اخت�سا�سات  �سمن  ت��دخ��ل  ال��ت��ي 

اآلياً  ومتابعتها  وال�حدات  الكليات 

جل���دة  الأداء  م���ؤ���س��رات  وو���س��ع 

من  فاملاأم�ل  ولهذا  معها،  التعامل 

اجلميع التفاعل مع اأهدافه ب�سرعة 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع م���ا ي���رد م���ن خ��الل��ه 

والتناف�س يف ذلك من اأجل الرتقاء 

الآف���اق  ن��ح���  التعليمية  بالعملية 

املن�س�دة.

اأق���ام م��رك��ز ب��ح���ث ال��درا���س��ات 

متن�عة  نقا�س  حلقات  الإن�سانية 

بعن�ان  متفرقة  زمنية  ف��رتات  يف 

خطة  -اإع����داد  البحثية  »الأف���ك���ار 

اأبا ح�سني  البحث« قدمتها د. وداد 

اأ����س���ت���اذ م�����س��ارك ق�����س��م ال��رتب��ي��ة 

اخل���ا����س���ة، وا���س��ت��ق��ط��ب ال��ن��ق��ا���س 

ط��ال��ب��ات ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا يف 

اجلامعة.

الأول  النقا�س  خم��رج��ات  وم��ن 

البحثية«  »الأف���ك���ار  ع��ن���ان  حت��ت 

التعرف  ومت  م�ؤخًرا،  انعقد  وال��ذي 

م��ن خ��الل��ه ع��ل��ى حت���ي��ل الأف��ك��ار 

البحثية اإىل م�ساريع واأن�اع واختيار 

م�ا�سيع  ب��ني  والتمييز  امل�ا�سيع 

ال��ب��ح���ث اجل��ي��دة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

والتفكري  العلمي  التفكري  اأن�����اع 

عن  العناوين  واكت�ساف  الإب��داع��ي 

طريق امل�ساريع ال�سابقة.

وتطرقت د. اأبا ح�سني يف النقا�س 

الثاين بعن�ان »اإعداد خطة البحث« 

والتي انعقدت يف الفرتة ال�سباحية 

الأ�سب�ع املا�سي، اإىل معرفة مفه�م 

التفريق بني مك�نات  البحث،  خطة 

خ��ط��ة ال��ب��ح��ث وال��ب��ح��ث، اخ��ت��ي��ار 

العن�ان،  �سفحة  ومك�نات  العن�ان 

امل�سكلة،  و�سياغة  املقدمة  كتابة 

اختيار  ال�سابقة،  الدرا�سات  اختيار 

املنهج وت�ثيق املراجع وال�ستدراكات 

البحثية. 

اأقيم على هام�صه معر�ض للمل�صقات البحثية

د. العمر: المؤتمر يواكب استقاللية الجامعة وتحولها لمؤسسة غير ربحية



بوكالة  ممثلة  اجلامعة  احتفلت 

العامة  »الإدارة  للم�شاريع  اجلامعة 

باليوم  اجلامعي«  والأم���ن  لل�شالمة 

�شعار  حتت  امل��دين  للدفاع  العاملي 

وث��ق��اف��ة  التعليمية  »امل��وؤ���ش�����ش��ات 

جناح  يف  �شاركت  حيث  ال�شالمة«، 

ال��دف��اع امل���دين امل��ق��ام يف  مبعر�ض 

م��رك��ز غ��رن��اط��ة م��ول وال���ذي اأقيم 

الريا�ض  منطقة  اأم��ر  نائب  برعاية 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد 

اآل  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  بن 

�شعود، وا�شتمر املعر�ض ملدة خم�شة 

اأنظمة  عر�ض  خالله  م��ن  مت  اأي���ام، 

الإنذار والإطفاء يف املباين، واأدوات 

الوقاية ال�شخ�شية للتعامل مع املواد 

الكيميائية، كما قدمت لزوار املعر�ض 

احلرائق  طفايات  اأن��واع  عن  �شرحاً 

على  وتدريبهم  ا�شتخدامها  وكيفية 

ذلك من خالل جهاز حماكاة الإطفاء 

ال����ذي مت ت��اأم��ي��ن��ه مل��رك��ز ال��ت��دري��ب 

والأم���ن  لل�شالمة  العامة  ب����الإدارة 

توعوية  ن�شرات  ووزع���ت  اجلامعي 

على الزوار اأعدت لهذه املنا�شبة .

م�شاحبة  فعاليات  اأقيمت  كما 

للتعريف  م��ع��ار���ض  ع��ل��ى  ا�شتملت 

حماية  يف  ودوره  امل���دين  ب��ال��دف��اع 

الأرواح واملمتلكات يف كل من املدينة 

اجلامعية للطالب واملدينة اجلامعية 

ن�شرات  توزيع  خاللها  مت  للطالبات 

اجل��ام��ع��ة،  من�شوبي  ع��ل��ى  ت��وع��وي��ة 

ونفذت فر�شية حريق وهمي واإخالء 

امل�شرتكة  الأوىل  ال�شنة  مباين  يف 

باجلامعة،  امل��دين  الدفاع  مب�شاركة 

الطفل  لتثقيف  م�����ش��رح��ي  وح��ف��ل 

ترفيهية  برامج  من خالل  والأ���ش��رة 

الأط��ف��ال  فيها  ���ش��ارك  وم�شابقات 

هيئة  اأع�شاء  اإ�شكان  يف  والن�شاء 

التدري�ض واملوظفني »املرحلة الثانية«.

زي��ارة  املنا�شبة  ه��ذه  تخلل  كما 

ريا�ض  اإىل  امل���دين  ال��دف��اع  م��رك��ز 

الأطفال  لتعريف  اجلامعة  اأطفال 

برجال الدفاع املدين و�شرح دورهم 

وامل��م��ت��ل��ك��ات،  الأرواح  ح��م��اي��ة  يف 

الإطفاء  باأجهزة  تعريفهم  ثم  وم��ن 

طفايات  ا�شتخدام  يف  وم�شاركتهم 

احلريق اليدوية وخراطيم الإطفاء، 

ووزعت كتيبات على الأطفال حتتوي 

واحلرائق  املدين  للدفاع  على �شور 

للتلوين.

كتبت: لبنى ال�شامان

اأج����رى اأط����ب����اء يف جم����ال طب 

الطبية  املدينة  يف  العيون  وجراحة 
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�شمن  العمليات  ه��ذه  وت��اأت��ي  اأي���ام، 

القافلة الطبية ال�شعودية يف نيجريا 

بالتعاون مع الندوة العاملية لل�شباب 

الإ�شالمي.

واأج�������رى ال���ف���ري���ق ع������دداً من 

الأبي�ض  املاء  �شحب  منها  العمليات 

مل��ك��ف��وف��ني م��ن خم��ت��ل��ف الأع���م���ار  

نتيجة  �شنوات  منذ  ب�شرهم  فقدوا 

والطبية  املادية  الإمكانيات  �شعف 

يف الكثر من مناطق نيجريا.

واأ�شتاذ  العيون  ا�شت�شاري  وق��ال 

م�����ش��اع��د ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب وامل��دي��ن��ة 

اأع�شاء  واأح���د  اجلامعية  الطبية 

ال��ودع��اين  �شعيد  الدكتور  الفريق 

وحتى  تاأ�شي�شها  منذ  ال�شعودية  اإن 

للعطاء  م�����ش��دراً  ت����زال  ل  ال��ي��وم 

ومملكة لالإن�شانية، وحموراً بارزاً يف 

القوافل الإغاثية ملختلف دول العامل 

الإ�شالمي.

امل�شاركني  اجل��راح��ني  اأن  يذكر 

الودعاين  د.  اإىل جانب  القافلة  يف 

رائد  ود.  املن�شوري  �شمر  د.  هم: 

ود.  القحطاين  �شعيد  ود.  العمر 

عمر العبا�شي.
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طالب المنح سفراء بالد الحرمين

د. فهد بن عبداهلل الطياش

العربية  ال��دول  قائمة  ال�شعودية  العربية  اململكة  تت�شدر  

والإ�شالمية يف برامج املنح للطالب الوافدين، ويزيد على ذلك 

الأكادمييات  املغرتبني يف  وامل�شلمني  العرب  الطالب  با�شتقبال 

ال�شعودية املنت�شرة يف بع�ض العوا�شم العاملية.

 ومما يزيدنا فخًرا بهذا العطاء العلمي اأنه م�شتمر ويزداد 

منواً ومتيزاً، وهذه الأيام نحتفي بخطوة رائدة يف هذا املجال 

من خالل امللتقى الأول لل�شندوق اخلري لرعاية طالب املنح، 

العقود  واأكادميية وجت��ارب جت��اوزت  علمية  خ��رة  واق��ع  وم��ن 

الثالثة اأ�شتطيع القول اإن برامج الت�شال البني – ثقايف هي من 

اأجنع الرامج التي تدمج الوافد يف ثقافة املجتمع، وما برامج 

التثاقف والتمازج الثقايف وحتى ما ي�شميه الأمريكيون »بوتقة 

الن�شهار« اإل برامج  ت�شب يف جذب القادم اجلديد اإىل بيئة 

البلد امل�شيف. 

ولعلنا يف بالد احلرمني ال�شريفني اأن جنعل لنا من متيز البلد 

الرامج  املنح، ومن  املمتد بطالب  للرتحيب  بنا  برامج خا�شة 

التي اأقرتح العمل عليها برنامج »�شفراء بالد احلرمني« طاملا اأن 

برامج ال�شندوق اخلري ت�شم رحالت احلج والعمرة والزيارة 

الذين  للخريجني  متتد  ولعلها  الكرمي،  القراآن  حفظ  وحلقات 

كانوا خر �شفراء بعد التخرج ودعوتهم يف رحلة عمرة لنجدد 

معهم اأوا�شر املحبة وال�شداقة وتعزيز اأدوارهم يف الدبلوما�شية 

وزم��الء  اأهلهم  بني  احلرمني  ب��الد  ب�شفراء  ف��اأه��اًل  ال�شعبية، 

مقاعد الدرا�شة.  
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»الجامعة« تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٨

فريق لجراحة العيون ضمن قافلة سعودية في نيجيريا

مركز الوثائق بالتخطيط والتطوير يقيم 
ورشة »الوعي الوثائقي«

ع�شري،  يو�شف  الدكتور  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل  افتتح 

الثنني املا�شي ور�شة العمل التي اأقامها مركز الوثائق باجلامعة بعنوان 

والوثائق  التخ�ش�شية  الوثائق  على  عملي  تطبيق  الوثائقي..  »الوعي 

ال�شرية«، بقاعة الدرعية باجلامعة.  

وكيل  وم�شاعد  من�شوبي وحدات اجلامعة،  العديد من  الور�شة  ح�شر 

اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور م�شاعد اخلليف، وهدفت الور�شة 

التي عمل عليها مركز الوثائق باجلامعة باإ�شراف الأ�شتاذ خالد اخل�شري، 

ن�شر  اإىل  املطري  خالد  الأ�شتاذ  الوثائق  مركز  على  امل�شرف  وم�شاعد 

بنوع  اجلامعة  وحدات  وتعريف  اجلامعة،  من�شوبي  بني  الوثائقي  الوعي 

الوثائق التي يجب حفظها، وتدريب الكوادر الب�شرية واإك�شابهم مزيداً من 

املهارات التي تتيح لهم التعامل مع كافة اأنواع الوثائق.

قدم الور�شة الأ�شتاذ عبداملح�شن الهداب، والأ�شتاذ خالد اجلبايل من 

املركز الوطني للوثائق واملحفوظات.

»نسمات الصباح«.. باألولى المشتركة

الأوىل  ال�شنة  بعمادة  الجتماعية  امل�شوؤولية  ن��ادي  فعاليات  �شمن 

وهو  ال�شباح«،  »ن�شمات  بعنوان  فعالية  موؤخراً  النادي  اأق��ام  امل�شرتكة 

برنامج حتفيزي يهدف اإىل حتفيز طالب العمادة من خالل توزيع ورود 

يوجد فيها عبارة حتفيزية حتث الطالب على الجتهاد يف الدرا�شة.

ا�شتهدفت احلملة من�شوبي العمادة من طالب واأع�شاء هيئة التدري�ض 

واإداريني، اأقيمت الفعالية على بوابات ال�شنة الأوىل امل�شرتكة، اأ�شرف على 

الفعالية طالب نادي امل�شوؤولية الجتماعية.

نائب اأمري الريا�ض متجواًل يف معر�ض اجلامعة


