
كتب: عبداهلل املزروع

يف يوم حافل �أقيمت فعالية »تيديك�س جامعة 

�ل�شر�كة  م��ب��ادر�ت  �إح��دى  وه��ي  �شعود«،  �مللك 

للطالبات، مب�شاركة  �جلامعية  باملدينة  �لطالبية 

15 متحدثاً وبتقدمي �لنا�شطني مبو�قع �لتو��شل 
�الجتماعي مزروع �ملزروع ويا�شر �ل�شقاف، وكان 

�جلميع على موعد لال�شتماع لق�ش�س �مل�شاركني، 

جناحاتهم  وع��ن  جت��ارب��ه��م  ع��ن  تتحدث  و�ل��ت��ي 

وف�شلهم.                        تفا�صيل �ص3

بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم  و�ف��ق 

مارفعه  على   - �هلل  حفظه   - �شعود  �آل  عبد�لعزيز 

بن  �شلمان  ب��ن  حممد  �الأم���ر  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب 

عبد�لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

دوالر«  »�ألفي  مببلغ  مالية  مكافاأة  �شرف  على  �لدفاع، 

دول  جميع  يف  �ملبتعثني  و�لطالبات  �ل��ط��الب  جلميع 

�جلامعات  يف  ح�شابهم  على  �لد�ر�شني  وكذلك  �لعامل، 

�ملعرتف بها، دعماً مل�شرتهم �لتعليمية.

رفعه  ما  على  �ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  و�ف��ق  كما 

�لد�ر�شني  و�لطالبات  باإحلاق �لطالب  �لعهد  �شمو ويل 

حالياً على ح�شابهم �خلا�س يف �جلامعات يف جميع دول 

�حلرمني  خادم  برنامج  �شمن  �لتعليمية  بالبعثة  �لعامل 

�ل�شروط  �أكملو�  مَمن  �خلارجي،  لالبتعاث  �ل�شريفني 

�لالزمة.

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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»2000 دوالر« لكل مبتعث في العالم

»الشراكة بين الجمعيات والقطاع 
الخاص«.. األربعاء

د. العمر يستقبل وفدًا عراقيًا.. ومسؤولي ج.إنديانا

وزير الزراعة يفتتح المؤتمر 
الـ11 للجمعية السعودية 

للعلوم الزراعية.. غدًا

د. الرجيعي:  االنتهاء من 
تجربة تقييم األداء

15 متحدثًا في »تيديكس 
جامعة الملك سعود« 

ي��ف��ت��ت��ح م���ع���ايل وزي�����ر �ل��ب��ي��ئ��ة و�مل���ي���اه و�ل���زر�ع���ة 

ل�شركة  �لعام  �ملدير  وبح�شور  �لف�شلي  د.عبد�لرحمن 

�لتكامل �لوطنية للزر�عة �لر�عي �ملا�شي للموؤمتر �شاحب 

�ل�شمو �مللكي �الأمر طالل بن حممد �لعبد�هلل �لفي�شل 

ع�شر  �حل��ادي  �لعلمي  �ملوؤمتر  �شباحاً   9 �ل�شاعة  غد�ً 

للجمعية �ل�شعودية للعلوم �لزر�عية، و�ملع�ر�س �مل�ش�احب 

له حتت عن�������������و�ن »مفاهيم ��شتد�مة �ملو�رد �لطبيعية 

وم�شتقبل �لتنمية �لزر�عية يف ظل روؤية2030«، مبدرج 

برعاية  �ملوؤمتر  �أن  يذكر  و�لزر�عة.  �الأغذية  علوم  كلية 

و�ملر�عي ر�عيني  و�أر��شكو  �لزر�عة كر�ٍع ر�شمي،  وز�رة 

وحما�شر�ت،  جل�شات  ع��دة  �ملوؤمتر  ويتخلل  ذهبيني. 

يتحدث فيها جمموعة من �خلرب�ء و�ملخت�شني.

�شرح بذلك رئي�س جمل�س �الإد�رة رئي�س �للجنة �لعليا 

للموؤمتر �أ.د. �إبر�هيم بن حممد عارف.

كتب: في�صل املغي�صيب

�أعلن �مل�شرف �لعام على عمادة �شوؤون �أع�شاء هيئة 

�لرجيعي  �لدكتور �شامل بن �شالح  �لتدري�س و�ملوظفني 

�النتهاء من تطبيق �لتجربة �الأوىل لالئحة تقييم �الأد�ء 

�لوظيفي �جلديدة.

تفا�صيل �ص 19

إلحاق الدارسين حاليًا على حسابهم الخاص بالبعثة التعليمية..

تكريم بطلي إطفاء الحريق10 آالف متدرب على منصة التدريبالمعلومات الطبية بحر ال ينتهيتأجيل ندوة دراسات تاريخ الجزيرة 02162024

�الأمر  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  يرعى 

عبد�لعزيز  بن  عبد�لرحمن  بن  حممد 

-ن��ائ��ب �أم���ر �ل��ري��ا���س »ح��ف��ظ��ه �هلل« 

للجمعيات  �خلام�س  �مللتقى  فعاليات 

 10 �ل�شاعة  �ل��ق��ادم  �الأرب��ع��اء  �لعلمية، 

�شباحاً يف قاعة �ل�شلطانة بفندق كر�ون 

بالز�. 

تفا�صيل �ص3

03



العليا  الدرا�سات  وكالة  نظمت 

املجمعة  بجامعة  العلمي  والبحث 

م���ؤخ��راً  االب��ت��ك��ار  مب��رك��ز  ممثلة 

للبحث  املجمعة  جامعة  م�سابقة 

رع��اي��ة  حت��ت  واالب��ت��ك��ار  العلمي 

خالد  د.  اجلامعة  مدير  معايل 

معايل  وبح�س�ر  املقرن  �سعد  بن 

احلقيل  حممد  بن  م.عبدالعزيز 

الراعي الر�سمي للم�سابقة.

جامعة  ط���اب  ح�����س��د  ح��ي��ث 

متقدمة  م���راك���ز  ���س��ع���د  امل��ل��ك 

بامل�سابقة عن ابتكاراتهم امل�ساركة 

وفاز باملركز الثاين ابتكار الّطاب 

م���ن ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ال�ساحلي  وعبدالعزيز  احل��م��اد 

العتيبي عن  ورمي  ال�سيحه  ول�ل�ة 

 Drainage بعن�ان«  ابتكاراهم 

 Catheter with Internal
وفاز   ،»Retractable Drains
باملركز الثالث ابتكار الّطاب من 

املهيدب  مانع  اأي�ساً  الطب  كلية 

متيم  اآل  وملي�س  امله��س  وحممد 

 Feeding« عن ابتكارهم بعن�ان

 tube system with base
ب��امل��رك��ز  ف���از  ك��م��ا   ،»balloon
كلية  من  ال��ّط��اب  ابتكار  ال��راب��ع 

واآم����ال  اآل مت��ي��م  مل��ي�����س  ال��ط��ب 

عن  امل��ه��ي��دب  وم��ان��ع  ال�سهيبي 

 Automated« ابتكارهم بعن�ان

.»Wound Closure Device
���س��رح ب��ذل��ك امل�����س��رف على 

اإبراهيم  د.  االأعمال  ري��ادة  معهد 

اأن  ب��ن حممد احل��رك��ان  ق��ائ��ًا 

التعاون  نتيجة  اأت��ى  االإجن��از  هذا 

ب��ن م��راك��ز وب���رام���ج املعهد  م��ا 

التن�سيق  اإىل  باالإ�سافة  املختلفة، 

امل�����س��ب��ق م���ا ب���ن ف���ري���ق م��رك��ز 

االأع��م��ال  ري���ادة  االب��ت��ك��ار مبعهد 

د.  وميثلهم  �سع�د  امللك  بجامعة 

نبيل احلارثي امل�سرف على مركز 

االبتكار وبن فريق مركز االبتكار 

بجامعة املجمعة وميثلهم د. �سعيد 

التعاون  اإط��ار  يف  وذل��ك  بان�ا�س، 

فيه  ملا  اجلامعتن  بن  امل�سرتك 

من  واال�ستفادة  الطاب  م�سلحة 

املتاحة  واخل��دم��ات  االإم��ك��ان��ي��ات 

ع��ل��ى م�����س��ت���ى ال����ط���ن، وق���د مت 

من  امل�����س��ارك��ن  اأ���س��م��اء  تر�سيح 

اجلامعة للم�ساركة يف امل�سابقة من 

امل�سرف  اجلزائري  اأمي��ن  د.  قبل 

على وحدة االبتكار وتط�ير ريادة 

ال��ط��ب، حيث مت  بكلية  االأع��م��ال 

وتر�سيح  املقدمة  االأفكار  درا�سة 

اهلل  من  وبف�سل  منها،  االأف�سل 

كان هذا االإجناز واحلمد اهلل رب 

العاملن.

لطاب  الدرا�سية  اخلطة  �سمن 

والتي  الع�سبي،  النف�س  علم  مقرر 

االأج��ه��زة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  تت�سمن 

درا�سة  يف  امل�ستخدمة  والتقنيات 

االإن�����س��ان،  ع��ن��د  الع�سبي  اجل��ه��از 

بن  العلمي  التعاون  اإط��ار  و�سمن 

والتكن�ل�جيا  النف�س  علم  ق�سمي 

احلي�ية الطبية بكلية العل�م الطبية 

�سع�د،  امل��ل��ك  بجامعة  التطبيقية 

برفقة  النف�س  زار طاب ق�سم علم 

علم  خمتربات  اأخ�سائي  م�سرفهم 

النف�س االأ�ستاذ جمال الدين زغل�لة، 

الطبية  احل��ي���ي��ة  امل���ع���دات  معمل 

االأ�سا�سية بق�سم التكن�ل�جيا الطبية 

احلي�ية.

املهند�س  ق��دم  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة  يف 

امل�سرف على معمل  �سعبان،  حممد 

امل��ع��دات احل��ي���ي��ة ال��ط��ب��ي��ة، فكرة 

م�جزة عن التجهيزات امل�ج�دة يف 

عن  بالتف�سيل  حت��دث  ث��م  املعمل، 

جهاز التخطيط الدماغي الكهربائي

التقنية  ه��ذه  اأن  م��سحاً   ،EEG
ت�����س��ت��خ��دم يف ت�����س��ج��ي��ل امل���ج��ات 

ي�سدر  وال��ذي  للدماغ،  الكهربائية 

هي:  امل�جات  من  اأن���اع  اأربعة  عنه 

 ،Theta ثيتا ،Beta بيتا ،Alfa األفا
دلتا Delta والتي تت�سف كل منها 

مب�ا�سفات خا�سة من حيث ترددها 

قام  ثم  وانتظامها،  و�سكلها  و�سعتها 

وخط�ات  طريقة  بعر�س  ذلك  بعد 

تثبيت االأقطاب الكهربائية على راأ�س 

عملياً  مثاالً  ق��ّدم  حيث  املفح��س، 

ت�سجيل  ومت  ال��ط��اب،  اأح���د  على 

املثري  با�ستخدام  الدماغية  امل�جات 

ملعرفة  متزايدة  ب��رتددات  ال�س�ئي 

مدى التغري الذي يح�سل على �سكل 

امل�جات و�سعتها وعددها.

جمال  االأ�ستاذ  ذلك  بعد  حتدث 

ال���دي���ن زغ��ل���ل��ة، ع���ن م���دى ت��اأث��ر 

ال�سخ�س  بحالة  الدماغي  املخط�ط 

مثًا  القلق  اأن  بّن  حيث  النف�سية، 

ي�����ؤدي ل��ع��دم ت��زام��ن يف امل���ج��ات 

الدماغية، فهناك فر�سية تق�ل »اإن 

املخية  الق�سرة  من  االأي�سر  الق�سم 

م�س�ؤول عن التفكري والتعلم واملنطق 

من  االأمي���ن  الق�سم  اأم���ا  واالإب�����داع، 

الق�سرة املخية فم�س�ؤول عن اخليال 

ي�سبب  للقلق  فالتعر�س  والع�اطف، 

تفقد  بحيث  االأمي���ن  الق�س�م  تهيج 

الق�سم  م�جات  مع  تزامنها  م�جاته 

االأي�سر«.

اأن  اإىل  زغ��ل���ل��ة  اأ.  اأ���س��ار  كما   

الغ�سب قد ي�ؤدي اإىل ظه�ر مفاجئ 

تك�ن  ال��ت��ي   Delta دل��ت��ا  مل���ج��ات 

الطبيعي،  املخطط  عادة عن  غائبة 

املهدئات  مثل  العقاقري  اأن  واأ�ساف 

وامل��ن�����س��ط��ات ت�����س��ب��ب ت��غ��ي��رياً يف 

ي�سدرها  التي  الكهربائية  امل�جات 

الدماغ، وبالتايل اإىل تغري يف �سكل 

املخطط الدماغي.

على  االإج����اب����ة  ذل����ك  ب��ع��د  مت 

متح�رت  والتي  الطاب  ت�ساوؤالت 

يف  الدماغي  املخطط  �سكل  ح���ل 

حاالت مر�سى ال�سرع، وكذلك �سكل 

املخطط الدماغي اأثناء الن�م العميق 

واأثناء التاأمل والتفكري.

طالب »الملك سعود« يحصدون جوائز بمسابقة 
جامعة المجمعة للبحث العلمي

  

مغادرة 407 آالف موظف أجنبي
اأظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات 

امل�ؤ�س�سة  عن  ال�سادرة 

ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��اأم��ي��ن��ات 

االج��ت��م��اع��ي��ة م���غ���ادرة 

م���ظ��ف  اآالف   407
اأج���ن���ب���ي ل���ظ��ائ��ف��ه��م 

بالقطاع اخلا�س، خال 

ال��ن�����س��ف ال���ث���اين من 

نح�  ودخ����ل  2017م، 
110 اآالف م�ظف �سع�دي خال نف�س الفرتة.

عدد  انخف�س  فقد  االجتماعية،  التاأمينات  بيانات  وبح�سب 

امل�سرتكن غري ال�سع�دين اإىل 7.907 ملي�ن م�سرتك بنهاية الربع 

الربع  بنهاية  م�سرتك  ملي�ن  ب�8.31  مقارنًة  2017م،  من  الرابع 

الثاين من العام نف�سه.

م�سرتك  ملي�ن   1.77 اإىل  ال�سع�دين  امل�سرتكن  عدد  وارتفع 

م�سرتك  ملي�ن  ب�1.67  مقارنًة   ،2017 من  الرابع  الربع  بنهاية 

بنهاية الربع الثاين من العام نف�سه.

رخصة لبناء 25 ألف وحدة سكنية 
العامة  الهيئة  اأر���س��ت 

على  رخ�����س��ة  لا�ستثمار 

ك���ن�����س���رت��ي���م ي��ت��األ��ف من 

رج���ال اأع���م���ال اأم��ري��ك��ي��ن 

و������س�����ع������دي�����ن ل���ب���ن���اء 

متعدد  ع���ق���اري  م�����س��روع 

مبليارات  اال���س��ت��خ��دام��ات 

م�ساحة  على  ال�����دوالرات 

9.75 ملي�ن مرت مربع يف العا�سمة الريا�س. 
اإنه  �سيكاج�  ومقره  فنت�سرز  بيزن�س  جل�بال  ك�ن�س�رتي�م  وقال 

يخطط لبناء ما ي�سل اإىل 25 األف وحدة �سكنية وم�ساحة جتارية 

تبلغ ملي�ن قدم مربعة يف 3 م�اقع �سمايل الريا�س.

مركز »937« تلقى 47 ألف اتصال
املا�سي  االأ�سب�ع  ال�سحة خال  ل�زارة  التابع   937 تلقى مركز 

وعلى مدار ال�ساعة 4753 باغاً؛ فيما تعامل مع 66 طلباً للنقل 

ا�ست�سارة طبية   24073 املركز  اآخر، كما قّدم  اإىل  من م�ست�سفى 

للمركز  ال����اردة  املكاملات  جمم�ع  بلغ  فيما  الفرتة؛  نف�س  خ��ال 

عدد  وك��ان   ،15857 اال�ستف�سارات  ع��دد  وبلغ  مكاملة،   47683
طلبات االإقاع عن التدخن 917 طلباً.
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وطني
وطني

تعاون علمي بين علم النفس والتكنولوجيا الطبية

�سلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  اأع��ل��ن 

لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية 

الندوة  تاأجيل  ع��ن  وح�سارتها 

العاملية التا�سعة لدرا�سات تاريخ 

اجلزيرة العربية 

وعن�انها »اجلزيرة العربية يف 

الهجري/  ع�سر  احل��ادي  القرن 

والتي  امل��ي��ادي«  ع�سر  ال�سابع 

كان من املقرر انعقادها يف �سهر 

�سعبان 

1439ه�  ال��ع��ام احل���ايل  م��ن 

امل�افق �سهر ماي� 2018م  اإىل 

العام  من  االأوىل  ُجمادى  �سهر 

�سهر  امل���اف��ق  1440ه�  ال��ق��ادم 

فرباير 2019م. 

و�����س�����ف يُ����ر�����س����ل امل���رك���ز 

ببح�ثهم بالقب�ل  للمتقدمن 

ت��ق��اري��ر  ورود  ف����ر  النهائي  

التحكيم.

زار وكيل عمادة التط�ير واجل�دة ل�س�ؤون اجل�دة 

احلا�سب  ع��ل���م  كلية  احل��ي��دري  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت���ر 

كان  حيث  العمادة؛  من  وفد  راأ���س  على  واملعل�مات 

يف ا�ستقبالهم وكيل الكلية للتط�ير واجل�دة الدكت�ر 

اأحمد املقرن. 

عل�م  كلية  وحتفيز  متابعة  اإىل  ال��زي��ارة  هدفت 

نظام  ملف  اإعداد  متابعة  على  واملعل�مات  احلا�سب 

االجتماع  ت�سمن  ISO، وقد  االإداري��ة  اإدارة اجل�دة 

ا�ستعرا�س جه�د الكلية يف هذا املجال، واأهم املراحل 

التي مت تنفيذها يف هذا ال�ساأن.

وت�جه  اجلامعة  �سيا�سة  االجتماع  ناق�س  كما   

كافة  اإع��داد  االنتهاء من  قيادة اجلامعة يف �سرورة 

وثائق نظام اجل�دة االإدارية، لتتمكن عمادة التط�ير 

كليات  جميع  اأن��ظ��م��ة  على  االط���اع  م��ن  واجل�����دة 

اجلامعة وا�ستنباط النم�ذج االأمثل لنظام اإدارة ج�دة 

م�حد جلميع كليات اجلامعة.

ت��ق��دم  ال��ع��م��ادة  اأن  احل���ي���دري  د.  اأع���ل���ن  وق���د 

اعتماد  ال�ستكمال  الازمن  والتدريب  اال�ست�سارات 

نظام اجل�دة االإدارية يف جميع وحدات اجلامعة.

واجل���دة  التط�ير  ع��م��ادة  م��ن  االج��ت��م��اع  ح�سر 

�سكرتري  واملقايي�س،  امل�ا�سفات  ل�س�ؤون  م�ست�سارها 

العمادة و�سكرتري وحدة امل�ا�سفات واملقايي�س، فيما 

ح�سر من كلية عل�م احلا�سب واملعل�مات مدير اإدارة 

نظام  ملف  وثائق  اإعداد  م�س�ؤول  واجل�دة،  التط�ير 

اإدارة اجل�دة ومدير اإدارة الكلية ونائبه.

»التطوير« تتابع نظام ISO بعلوم الحاسب

 األغذية الحالل.. بالزراعة

كتب - في�شل ال�شمريي

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ع���ل����م االأغ���ذي���ة 

والزراعة ممثلة بق�سم عل�م االأغذية 

وبالتعاون مع االأمانة العامة جلائزة 

امللك في�سل -رحمه اهلل- االأ�سب�ع 

»االأغذية  علمية ح�ل  ندوة  املا�سي 

احلال« والتي األقاها الدكت�ر الزائر 

اجلامعة  م��ن  جا�س�ير  اإي���روان���دي 

 »IIUM« ال��ع��امل��ي��ة  االإ���س��ام��ي��ة 

مم��ث��ل��ة ب��امل��ع��ه��د ال����دويل الأب��ح��اث 

 »INHART« والتدريب  احل��ال 

امللك  بجائزة  الفائز  وه�  مباليزيا، 

في�سل بفرع »خدمة االإ�سام« للعام 

2018م.
االأغذية  الندوة الأهمية   تطرقت 

احل��ال  �سناعة  وت��ط���ي��ر  احل���ال 

وط��رق  االإ���س��ام��ي��ة  املجتمعات  يف 

االأغذية  هذه  عن  احلديثة  الك�سف 

ومدى تط�ر مفه�م احلال لي�سمل 

م��ن��ت��ج��ات ال��ت��ج��م��ي��ل وامل��ك��م��ات 

وامل�ستح�سرات  وال�سحية  الغذائية 

الدوائية والرعاية ال�سخ�سية.

 واجتذبت اأهمية احلال اهتمام 

امل�ستهلكن امل�سلمن وغري امل�سلمن 

وذلك ب�سبب مبادئها ال�سحية النقية 

اخلالية من التل�ث يف اإنتاج الغذاء.

الكلية  ع��م��ي��د  ال���ن���دوة  ح�����س��ر   

ورئي�س  ال�سحيباين  نا�سر  الدكت�ر 

على  الدكت�ر  االأغ��ذي��ة  عل�م  ق�سم 

عبداهلل ال�ست�ي، وافتتحها الدكت�ر 

ح�سن القحطاين.

هيئة  اأع�ساء  الندوة  ح�سر  كما 

التدري�س بالكلية وطاب الدرا�سات 

العليا وجمع من املهتمن والعاملن 

يف هذا املجال، وقد القت ا�ستح�سان 

وتفاعل احلا�سرين..

 تأجيل ندوة 
دراسات تاريخ 
الجزيرة العربية
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بن  الأم����ر حم��م��د  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ���س��اح��ب  ي��رع��ى 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز -نائب اأمر الريا�ض »حفظه 

العلمية،  للجمعيات  اخلام�ض  امللتقى  فعاليات  اهلل« 

الأربعاء القادم ال�ساعة 10 �سباحاً بفندق كراون بالزا. 

واملعر�ض  العلمية  للجمعيات  اخلام�ض  امللتقى  ياأتي 

والقطاع اخلا�ض  العلمية  »اجلمعيات  بعنوان  امل�ساحب 

تعاىل  اهلل  مب�سيئة  �سيقام  والذي  �سراكة جمتمعية«،   �

يوم الأربعاء 18 رجب 1439ه� املوافق 4 اأبريل 2018م 

يف قاعة ال�سلطانة بفندق كراون بالزا مبدينة الريا�ض 

_اأمام البوابة ال�سرقية جلامعة امللك �سعود. 

العلمية  اجلمعيات  اإدارة  على  امل�سرف  بذلك  �سرح 

حممد  ال��دك��ت��ور  للملتقى  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����ض 

اخلام�سة  ن�سخته  يف  امللتقى  اأن  اإىل  م�سراً  العبيداء، 

يتميز مبواكبته لروؤية اململكة  2030 التنموية، وبرنامج 

يف  �سيناق�ض  امللتقى  اأن  مو�سحاً  ال��وط��ن��ي،  التحول 

يف  وال�ستثمار  التخطيط  »ا�سرتاتيجية  الأوىل  جل�سته 

�سمو  من  كل  فيها  و�سيتحدث   ، العلمية«  اجلمعيات 

اآل �سعود »ع�سو جمل�ض  امل�ساري  الدكتور خالد  الأمر 

ال�سورى« والدكتورة رمي بنت اأحمد الفريان »مديرة اإدارة 

القطاع الن�سائي يف جمل�ض الغرف ال�سعودية«، والدكتور 

اأحمد بن حممد احلازمي »مدير �سوؤون البيئة يف �سابك 

�سابقاً« والدكتور اإبراهيم بن عبدالواحد عارف »رئي�ض 

جمل�ض اإدارة اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة وامل�سرف 

على كر�سي الأمر �سلطان بن عبدالعزيز للبيئة واحلياة 

الفطرية«. 

يف  امللتقى  اأن  على  العبيداء  الدكتور  اأكد  ذلك،  اإىل 

جل�سته الثانية �سيناق�ض »دور اجلمعيات العلمية وا�ستثمار 

املجتمع«، �سيتحدث من خاللها كل من  املوارد خلدمة 

ورئي�ض  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  اليو�سف  نورة  الدكتورة 

والدكتورة  ال�سعودية  القت�ساد  جمعية  اإدارة  جمل�ض 

منرة بنت حممد الر�سيد مدير اإدارة اجلمعيات العلمية 

بجامعة الأمرة نورة بنت عبدالرحمن والدكتور نا�سر 

اآل تومي »رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية ال�سعودية لالإدارة« 

والدكتور زيد بن عبداهلل العثمان »رئي�ض جمل�ض اإدارة 

بن  حممد  والدكتور  ال�سعودية«  الكيميائية  اجلمعية 

�سالح احلجاج »رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية ال�سعودية 

لطب وجراحة ال�سدر«. 

و�سيدير احلوار يف اجلل�ستني الأ�ستاذ خالد بن اأحمد 

مدخلي »مدير قناة الإخبارية ال�سعودية«. 

جدير بالذكر اأن امللتقى اخلام�ض للجمعيات العلمية 

حيث  ع��م��ل،  ور����ض  �سي�ساحبه  �سعود  امل��ل��ك  بجامعة 

�سيُطرح مو�سوع »الأنظمة واللوائح وامل�ساندة القانونية 

احلميدان  علي  الأ�ستاذ  خالل  من  العلمية«  للجمعيات 

حني  يف  التعليم«،  ب��وزارة  القانونية  الإدارة  »م�ست�سار 

جمل�ض  »رئي�ض  العمري  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  �سيناق�ض 

يف  »ال�ستثمار  الأر���ض  لعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  اإدارة 

�سيتحدث  كما  للجمعيات«،  املحكمة  العلمية  املجالت 

اإدارة  جمل�ض  »رئي�ض  العجمي  �سعد  بن  نا�سر  الدكتور 

»التخطيط  عن  اخلا�سة«  للرتبية  ال�سعودية  اجلمعية 

يناق�ض  اأن  على  العلمية«،  للجمعيات  الفر�ض  ل�ستثمار 

ال�سنوي«  العلمية  اجلمعيات  اأداء  كفاءة  تقييم  »معاير 

الدكتور تركي التميم »ع�سو اللجنة الدائمة للجمعيات 

العلمية وامل�سرف على وحدة تقييم كفاءة اأداء اجلمعيات 

العلمية«. 

و�سيقام معر�ض م�ساحب على هام�ض امللتقى اخلام�ض 

العلمية  اجلمعيات  فيه  ت�سارك  العلمية  للجمعيات 

التابعة جلامعة امللك �سعود وعددها 52 جمعية علمية 

»�سحية،  واملجالت  التخ�س�سات  خمتلف  يف  وبحثية 

املتعلقة  الن�ساطات  من  كثر  ولديها  اإن�سانية«،  علمية، 

باإقامة ور�ض العمل والندوات، كذلك املوؤمترات املتعلقة 

بتخ�س�ض كل جمعية من اجلمعيات. 

�سكره  بجزيل  العبيداء  حممد  الدكتور  تقدم  وق��د 

انعقاد  على  ملوافقته  التعليم  وزي���ر  مل��ع��ايل  وت��ق��دي��ره 

ووكيل  �سعود  امل��ل��ك  جامعة  م��دي��ر  ومل��ع��ايل  امللتقى، 

لدعمهما  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

امل�ستمر لإدارة اجلمعيات العلمية باجلامعة، ولروؤو�ساء 

اجلمعيات العلمية باجلامعة لتعاونهم الدائم. 

اإىل  تهدف  العلمية  اجلمعيات  اإدارة  اأن  اإىل  ي�سار 

من  العلمية  للجمعيات  واملهني  العلمي  الأداء  تطوير 

املختلفة  امل��ج��الت  يف  الإداري���ة  امل�سورة  تقدمي  خ��الل 

العلمية  اجلمعيات  اأعمال  وت�سهيل  العلمية،  للجمعيات 

ملا فيه خدمة اأع�سائها ومن�سوبيها واملجتمع، اإىل جانب 

اجلمعيات  ب��ني  التوا�سل  حتقيق  اإىل  ال��دائ��م  �سعيها 

واملهنية،  واملوؤ�س�سات  والهيئات  اجلامعة  واإدارة  العلمية 

والعمل  البحثية  اجلمعيات  خمتلف  خمرجات  وتنمية 

على تطويرها وتن�سيطها.

برعاية نائب اأمري الريا�ض

 امللتقى يناق�ض »ا�سرتاتيجية التخطيط واال�ستثمار يف اجلمعيات العلمية« 

»شراكة الجمعيات العلمية والقطاع الخاص«.. األربعاء

د.العمر يستقبل وفد وزارة التعليم العالي العراقية ومسؤولي جامعة إنديانا

العمرالعي�سىحممد بن عبدالرحمن

العراق  ب��دول��ة  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  م��ن  وف��د  زار 

وكيل  ال�سراج  الدكتور حممد  تراأ�سه  اجلامعة،  موؤخراً 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مع عدد من روؤ�ساء 

الوفد  ا�ستقبال  يف  وكان  الكليات،  وعمداء  اجلامعات 

ووكيل  العمر،  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل 

الدكتور حممد  التعليمية والأكادميية  لل�سوؤون  اجلامعة 

الدكتور  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  ووكيل  النمي، 

العليا  للدرا�سات  اجلامعة  ووك��ي��ل  ع�سري،  يو�سف 

والبحث العلمي الدكتور اأحمد العامري، وامل�سرف على 

اإدارة التعاون الدويل والتواأمة العلمية العاملية د. مزيد 

الرتكاوي. تناول الجتماع جمال التعاون بني اجلانبني 

يف جمال التعليم اجلامعي، ومت التفاق على درا�سة و�سع 

اآلية للعمل بني جامعة امللك �سعود واجلامعات العراقية 

مبا يخدم روؤية اململكة 2030، والأهداف ال�سرتاتيجية 

التعاون  فر�ض  وزيادة  لتحقيقها،  اجلامعة  ت�سعى  التى 

الأكادميي، كما مت  والتعاون  العلمي  البحث  يف جمايل 

التطرق اإىل عدد من الق�سايا التي تهم الطرفني يف ظل 

الظروف الإقليمية التي متر بها املنطقة.  

بالوليات  اإنديانا  جامعة  من  وفد  موؤخًرا  قام  كما 

برئا�سة  �سعود،  امللك  جامعة  بزيارة  الأمريكية  املتحدة 

وود  بيكي  د.  ب��ي��در،  نا�سر  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  مدير 

كلية  عميد  رو�سمانو  ديفيد  د.  اجلامعة،  مدير  نائب 

الهند�سة، د. جيل لتز نائب رئي�ض ال�سوؤون الدولية، د. 

اأمر با�سيك عميد الكلية اخلرية، د. باول هالفر�سون 

طب  كلية  مارتينز  اإجنلز  د.  العامة،  ال�سحة  عميد 

الأ�سنان، د. نايف اأبو غزالة كلية طب الأ�سنان.

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ال��وف��د  ا�ستقبال  يف  وك���ان 

الدكتور بدران العمر، والدكتور نواف اللبان كلية طب 

الأ�سنان، وامل�سرف على اإدارة التعاون الدويل والتواأمة 

العلمية العاملية د. م�زيد الرتكاوي.

البحثي  التعاون  اأوج���ه  يف  اجلانبان  تناق�ض  وق��د 

التعاون،  هذا  زيادة  و�سبل  اجلامعتني  بني  والأكادميي 

جامعة  بني  اأكادميي  تعاون  اتفاقية  هناك  اأن  خا�سة 

وجامعة  الأ���س��ن��ان  ط��ب  كلية  يف  ممثلة  �سعود  امللك 

اإنديانا. 

وعقب الجتماع قام الوفد بزيارة لكليات الهند�سة، 

اإدارة الأعمال، طب الأ�سنان والعلوم الطبية التطبيقية، 

حيث مت عقد جمموعة من ور�ض العمل بهذه الكليات 

مبا  والأكادميي  البحثي  التعاون  فاعلية  زي��ادة  بهدف 

يتفق مع روؤية اململكة 2030م، كذلك مت درا�سة ابتعاث 

املحا�سرين واملعيدين بجامعة امللك �سعود اإىل جامعة 

اإنديانا.

م�سوؤولو جامعة اإنديانا

وفد وزارة التعليم العايل العراقي



�ساركت وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي 

البحثية بجامعة امللك �سعود يف معر�ض الريا�ض 

معايل  افتتحه  وال��ذي  2018م،  للكتاب  ال��دويل 

وزير الثقافة والإعالم الدكتور عواد العواد خالل 

الفرتة من 6/26 – 1439/7/7ه� املوافق 14-

للمعار�ض  الريا�ض  مركز  يف  /2018/3م   24
حتت �سعار »الكتاب.. م�ستقبل التحول«.

العلمي  البحث  عمادة  وكالة  م�ساركة  وتاأتي 

ال��دويل  الريا�ض  معر�ض  يف  البحثية  للكرا�سي 

واإ���س��دارات  خمرجات  لإب���راز  2018م  للكتاب 

الكرا�سي العلمية والإن�سانية والهند�سية والطبية، 

الثقايف والعلمي الذي تقوم  وذلك يف ظل الدور 

به اجلامعة.

العلمي  البحث  عمادة  وكالة  جناح  وا�ستمل 

من  ع��دد  على  املعر�ض  يف  البحثية  للكرا�سي 

مت  حيث  البحث،  كرا�سي  واإ���س��دارات  موؤلفات 

خمتلف  يف  موؤلفاً  كتاباً   172 من  اأك��ر  عر�ض 

املباعة خالل  الكتب  بلغ جمموع  وقد  املجالت، 

فرتة املعر�ض 942 كتاباً موزعة كالآتي:

التاريخية  ل��ل��درا���س��ات  �سلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز 

كر�سي  كتاًبا،  العربية292  للجزيرة  واحل�سارية 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للح�سبة وتطبيقاتها 

بن  �سلطان  الأم��ر  كر�سي  كتاباً،   47 املعا�سرة 

 75 املعا�سرة  الإ�سالمية  للدرا�سات  عبدالعزيز 

كتاباً، كر�سي الدكتور عبدالعزيز املانع لدرا�سات 

الأدب  وكر�سي  كتاباً   266 واآدابها  العربية  اللغة 

ال�سعودي262 كتاباً.

العلمي  البحث  ع��م��ادة  وك��ال��ة  ج��ن��اح  و�سهد 

الأكادمييني،  من  عدد  زي��ارة  البحثية  للكرا�سي 

بالإ�سافة اإىل زيارة عدد من رجال الفكر والأدب 

والثقافة والباحثني وخمتلف �سرائح املجتمع.

يف ظل التعاون الوثيق بني ق�سمي 

الرتبية البدنية بكلية علوم الريا�سة 

البدنية  والرتبية  البدين  والن�ساط 

العامة  والإدارة  التعليم  ب����وزارة 

لالإ�سراف الرتبوي وبح�سور كل من 

الدكتور اأحمد الفا�سل عميد الكلية، 

رئي�ض  اللهيبي  ع��ب��داهلل  وال��دك��ت��ور 

وبالتعاون  البدنية  ال��رتب��ي��ة  ق�سم 

م��ع وح���دة ����س���وؤون ال��ط��الب اأق��ي��م 

بعنوان  الأول  العلمي  اللقاء  موؤخراً 

يف  البدنية  الرتبية  »ا�سرتاتيجيات 

�سوء روؤية اململكة 2030م«.

 حيث حتدث يف اجلل�سة الأوىل 

الإدارة  مدير  املقرن  فهد  الأ�ستاذ 

ال��ع��ام��ة ل��الإ���س��راف ال���رتب���وي عن 

يف  ودوره��ا  املجتمعية  »ال�سراكات 

والدكتور  البدنية«  الرتبية  دع��م 

اأف�سل  اأداء  نحو  ال�سامخ  ط��ارق 

مل����ع����ل����م ال����رتب����ي����ة 

ال��ب��دن��ي��ة«، والأ���س��ت��اذ 

ع��ل��ي ال�����س��ع��الن عن 

الرتبية  م�سرف  »دور 

دع���م  يف  ال���ب���دن���ي���ة 

املعلم«.

ويف اجلل�سة الثانية 

خالد  الأ�ستاذ  حتدث 

ال�����س��ر م�����س��رف ع��ام 

الرتبية البدنية بوزارة 

ال�ستثمارية  »الفر�ض  عن  التعليم 

حول  اللهيبي  وال��دك��ت��ور  للمعلم«، 

»فعالية اأداء معلم الرتبية البدنية يف 

حتقيق روؤية اململكة 2030«.

اللقاء بح�سور وكالء  وقد حظي 

من  وع��دد  الأق�سام  وروؤ�ساء  الكلية 

والطالب  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

ومعلمي الرتبية البدنية الذين قدموا 

وذلك  اململكة،  مناطق  خمتلف  من 

يف  اأهمية  من  املعلم  به  يحظى  ملا 

روؤية  القادمة ح�سب  الأجيال  تربية 

اململكة 2030 . ومن اأبرز تو�سيات 

اللقاء العلمي تعزيز ال�سراكة وتبادل 

ق�سمي  ب���ني  اخل������رات  خم��ت��ل��ف 

الرتبية البدنية و الإ�سراف الرتبوي 

مل�سريف  اجليدة  امل�ساندة  تقدمي  مع 

لتعزيز  البدنية  ال��رتب��ي��ة  ومعلمي 

ق��درات��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي��ة وت��زوي��ده��م 

بالرامج التطويرية الالزمة لتحقيق 

الفر�ض  ا�ستثمار  يف  الأمثل  النجاح 

اململكة  لروؤية  املت�سمنة  الإيجابية 

.2030

كتب: عبداهلل ال�شراري

للغابات  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

مار�ض   21 يف  �سنوياً  يقام  والذي 

احتفلت حمطة الأبحاث والتجارب 

لكلية  التابعة  ب��دي��راب  الزراعية 

بح�سور  والزراعة  الأغذية  علوم 

الدكتور حمد املفرج مدير املحطة 

حممد  املهند�ض  امل�ساعد  واملدير 

اأنواع نباتية  ال�سر بزراعة ثمانية 

الأكا�سيات يف اجلبال  اأ�سجار  من 

اجلهة  من  املحطة  حول  املحيطة 

م�سرف  باإ�سراف  وذلك  ال�سرقية، 

القا�سم  واملراعي  الغابات  وح��دة 

الكلثم.

جدير بالذكر اأن حمطة الأبحاث 

اأن�سئت يف وقت �سابق غابة مكونة 

من عدة اأنواع من الأ�سجار املحلية 

يبلغ ط��ول الأ���س��ج��ار اأك��ر م��ن 3 

اأربعة اأعوام، وتعد  اأمتار  يف مدة 

هذه الزراعة اإحدى الأبحاث التي 

تقام باملحطة، حيث مت زراعة اأكر 

الغابات  اأ�سجار  من  نوعاً   50 من 

واملراعي.

يف  الغابات  م�ساحة  تبلغ   كما 

 207 ال�سعودية  العربية  اململكة 

م��ل��ي��ون ه��ك��ت��ار، وال���غ���اب���ات هي 

موطن لأكر من 80 ٪ من التنوع 

يف  مبا  الأر����ض،  على  البيولوجي 

والأ�سجار  والنحل  الطيور  ذل��ك 

لالأوك�سجني  كم�سدر  ولأهميتها 

للكرة الأر�سية.

كتب: في�شل ال�شمريي

الأغ��ذي��ة  ع��ل��وم  كلية  نظمت 

والزراعة ممثلة باللجنة الثقافية 

الرتبة  علوم  بق�سم  والإعالمية 

مبنا�سبة  م��وؤخ��ًرا  عمل  ور���س��ة 

اليوم العاملي للمياه والذي يوافق  

ال� 22 من مار�ض.

اأهمية  اإىل  الور�سة  تطرقت 

امل��ي��اه واحل��ف��اظ ع��ل��ى م���وارده 

العام  ال��وع��ي  ول��رف��ع  املختلفة 

ح���ول ه���ذا امل��و���س��وع احل��ي��وي 

املهند�ض  ح�سر  ح��ي��ث  امل��ه��م، 

ع��ام  م��دي��ر  ال��ق��ح��ط��اين  متعب 

الإدارة العامة ملوارد املياه بوزارة 

وزارة  وكيل  عن  نيابة  ال��زراع��ة 

ل�سوؤون  والزراعة  واملياه  البيئة 

امل���ي���اه، ك��م��ا ح�����س��ر امل��ه��ن��د���ض 

حممد املوكلي الرئي�ض التنفيذي 

والدكتور  الوطنية،  املياه  ل�سركة 

اإدارة  العريفي مدير عام  اأحمد 

التعاون الدويل باملوؤ�س�سة العامة 

لتحلية املياه.

الكلية  عميد  ال��ور���س��ة  ق��دم 

ال�سحيباين  ن��ا���س��ر  ال��دك��ت��ور 

العميد  نائب  اجلل�سات  واأدار 

للدرا�سات العليا الدكتور ريا�ض 

حممد  الدكتور  مبعية  اجلمعة 

ق�����س��م علوم  رئ��ي�����ض  ال�����س��وي��ل��م 

الرتبة. 
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»الكراسي البحثية« في معرض الرياض الدولي للكتاب

مناقشة استراتيجيات التربية البدنية في رؤية 2030 

محطة »ديراب« تحتفي باليوم العالمي للغابات

علوم التربة يحتفل بيوم المياه العالمي

علوم الحاسب تكرم عادل طه 

صرف مكافآت طلبة الجامعة 
لجمادى اآلخرة

اأقامت كلية علوم احلا�سب واملعلومات حفل تكرمي لالأ�ستاذ عادل 

طه عبداخلالق مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله باململكة.

من  قدمه  ملا  الكلية  من  وتقديراً  عرفاناً  التكرمي  ه��ذا  وي��اأت��ي 

خدمات جليلة لأكر من ثالثني عاماً. ح�سر احلفل عدد من اأع�ساء 

الطالب  من  كما ح�سره عدد  واملوظفني،  والطالب  التدري�ض  هيئة 

الكلية  لوكيل  بكلمة  احلفل  بداأ  املتقاعدين.  والأ�ساتذة  املتخرجني 

من  عادل  الأ�ستاذ  قدمه  اأ�ساد مبا  املقرن  اأحمد  واجل��ودة  للتطوير 

خدمات جليلة. ثم األقى عميد الكلية الدكتور من�سور الزعر كلمة 

تناولت م�سرة املحتفى به بالكلية ومعا�سرته له معيداً ثم اأ�ستاًذا ثم 

عميداً.ثم ا�ستمع احل�سور لكلمة الأ�ستاذ عادل طه الذي �سكر الكلية 

واجلامعة وجميع من تعامل معهم حل�سن تعاملهم طيلة فرتة وجوده 

باجلامعة، و�سكر اجلميع على احل�سور �سائاًل اهلل اأن يوفق اجلميع.

بداأت عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل الأحد املا�سي �سرف املكافاآت 

الثاين  الدرا�سي  بالف�سل  املنتظمني  والطالبات  للطالب  الإعاقة  وبدل 

لعام 1439/1438ه�، وذلك عن �سهر جمادى الآخرة، وقد جتاوز مبلغ 

ال�سدحان عميد  با�سل  الدكتور  بذلك  ريال. �سرح  مليون   40 املكافاآت 

�سوؤون القبول والت�سجيل .

عمل لأكرث من 30 عامًا ..

عر�ض اأكرث من 172 عنوانًاجتاوزت 40 مليون ريال
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»الطبية« »جيوبك األنفية«.. بـ

تدريب متفوقي األولى المشتركة على الرسم الهندسي

ندوة كفايات مديري التعليم بالمملكة بالتربية

»كتابة النص المسرحي« لموهوبات الجامعة

كتبت: لبنى ال�شامان

الدكتور  الطب  كلية  عميد  اأثنى 

التثقيف  اأهمية  على  ف��ودة  خالد 

املجتمع،  توعية  يف  ودوره  ال�شحي 

فعاليات  تد�شينه  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

الأنفية«  »جيوبك  التوعوي  املعر�ض 

اجلامعي  خالد  امللك  م�شت�شفى  يف 

وال��ذي  اجلامعية  الطبية  باملدينة 

ينظمه ق�شم الأنف والأذن واحلنجرة 

يف املدينة الطبية اجلامعية بالتعاون 

مع اجلمعية ال�شعودية لاأنف والأذن 

اإىل  الفعالية  وت��ه��دف  واحل��ن��ج��رة، 

اجليوب  باأمرا�ض  املجتمع  تعريف 

الأنفية واأ�شبابها وطرق عاجها.

التنظيمية  اللجنة  رئي�ض  وق��ال 

للفعالية الدكتور حممد العولة: »اإن 

مت�شل  نظام  هي  الأنفية  اجليوب 

داخل  بالهواء  املليئة  الفراغات  من 

ترطيب  ع��ل��ى  ت�شاعد  اجلمجمة 

الهواء امل�شتن�شق من خال امل�شارات 

تقلل  كما  امل��خ��اط،  واإن��ت��اج  الأنفية 

على  وت�شاعد  اجلمجمة  وزن  م��ن 

م�شيفاً  ال�شوت،  �شدى يف  اإحداث 

اأن مر�شى اجليوب الأنفية عادة ما 

يواجهون م�شاكل قد ت�شبب التهابات 

وه��ي  اجل���وي���ة،  امل��ت��غ��رات  ب�شبب 

للجيوب  املبطنة  الأغ�شية  التهابات 

الأنفية«. 

اأن  ال�����ش��ال��ح  �شعد  د.  واأو����ش���ح 

للتهابات  ع��دي��دة  اأن��واع��اً  هنالك 

اجليوب الأنفية منها اللتهاب احلاد 

والذي قد تظهر اأعرا�شه فجاأة ول 

اإىل  اأ���ش��ب��وع��ن  م��ن  لأك���ر  ت�شتمر 

اأ�شابيع، والتهابات �شبه حادة  اأربعة 

وت�شتمر اأعرا�شها من اأربعة اأ�شابيع 

وكذلك  اأ�شبوًعا،  ع�شر  اثني  اإىل 

املزمنة  الأن��ف��ي��ة  اجل��ي��وب  ال��ت��ه��اب 

م�شببات  اأن  اإىل  م�شراً  واملتكررة، 

وعوامل اجليوب الأنفية هي عدوى 

احل�شا�شية،  ال��ت��ن��ف�����ش��ي،  اجل��ه��از 

وحالت  الأنفي،  احلاجز  انحراف 

اأخرى قد ت�شبب الإ�شابة به، موؤكداً 

اأن  ميكن  اإ���ش��ارات  هناك  اأن  على 

ت��و���ش��ح ل��ل��ف��رد اأع���را����ض الإ���ش��اب��ة 

اأو  ك��الن�����ش��داد  الأن��ف��ي��ة،  باجليوب 

الحتقان الأنفي، �شداع، اأمل وتورم 

حول العينن، هبوط يف حا�شة ال�شم 

املر�شى  على  يتعن  حيث  والتذوق، 

والأذن  الأن����ف  طبيب  ا���ش��ت�����ش��ارة 

واحلنجرة فور ماحظته لاأعرا�ض 

بالطرق  ع��اج��ه��ا  ليتم  امل��ر���ش��ي��ة 

ال�شحيحة.

املتفوقن  الطلبة  برنامج  نظم 

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

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

ال��ر���ش��م  ت��دري��ب��ي��اً يف  ب���رن���اجم���اً 

وفق   »AUTOCAD« الهند�شي 

اخلطة املعدة للربنامج يف مرحلته 

الأوىل  ال�شنة  بعمادة  التاأهيلية 

الربنامج  يهدف  حيث  امل�شرتكة، 

الطلبة  م�شاعدة  اإىل  ال��ت��دري��ب��ي 

واإن�����ش��اء  امل�����ش��ارك��ن يف جت��رب��ة 

البيئة  يف  الت�شميمية  اأف��ك��اره��م 

ث��ن��ائ��ي��ة الأب���ع���اد ل��ربام��ج ال��ر���ش��م 

احلا�شب  ومب�شاعدة  والت�شميم 

التقنيات  من  وال�شتفادة  الآيل، 

 »CAD« ال�  برامج  توفرها  التي 

العمليات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإجن���از  يف 

اأك��رب  وب��دق��ة  ب�شرعة  الر�شومية 

احرتافية.  ب�شورة  وتقدميها 

للطاب  ال��ربن��ام��ج  اأق��ي��م  وق���د 

ح�شره  تدريبية،  �شاعات   4 بواقع 

العلمي  امل�شار  طلبة  من  طالباً   30
ال��ه��ن��د���ش��ي، وال����ذي ا���ش��ت��م��ل على 

ال��ع��دي��د م���ن امل����ه����ارات ال���ازم���ة 

للت�شميم والر�شم واإجراء التعديات 

���ش��م��ن ب��ي��ئ��ة احل���ا����ش���ب، واإن���ت���اج 

اأبعاد  ذات  البعد  ثنائية  ر�شومات 

دقيقة وبطريقة احرتافية، واإك�شاب 

عن  العمل  تنظيم  م��ه��ارة  الطلبة 

طبقات،  يف  الر�شوم  تنظيم  طريق 

ن�شخة  طباعة  كيفية  اإىل  اإ�شافة 

وكيفية  الطابعات  با�شتخدام  ورقية 

والتعامل  الرقمية  ال�شور  ا�شتراد 

معها.

الربنامج  على  الطلبة  اأثنى  وقد 

العديد  اإك�شابهم  يف  لأهميته  نظراً 

من  وال�شرتاتيجيات  املهارات  من 

الت�شميمية  الأف��ك��ار  اإن�شاء  خ��ال 

تاأتي  كما  الأب��ع��اد،  ثائية  البيئة  يف 

عملياً  توظيفه  يف  الربنامج  اأهمية 

ال��ت��ي  ال���درا����ش���ي���ة  امل����ق����ررات  يف 

�شيدر�شونها يف اجلامعة. 

يف  اجلامعة  جلهود  ا�شتكمالً 

دع���م م�����ش��رة امل��م��ل��ك��ة يف جم��ال 

ب��ن��اء ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ن��وع��ي امل��ت��م��ي��ز 

ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل ال���ش��ت��ث��م��ار 

ال�شعودي،  الب�شري  العن�شر  يف 

التعليم  ب���ن  ال��ت��ك��ام��ل  وحت��ق��ي��ق 

ال��ع��ام وال���ع���ايل، م��ن خ���ال رب��ط 

التعليم  بواقع  الأكادميية  املقررات 

نظمت  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  وت��وج��ه��ات��ه 

الإدارة  بق�شم  ممثلة  الرتبية  كلية 

من  كل  وبقيادة  باجلامعة  الرتبوية 

والدكتورة  الغيث  العنود  الدكتورة 

من  وبتنظيم  اجل����ارودي،  م��اج��دة 

الرابع،  امل�شتوى  الدكتوراه  طالبات 

ن���دوة ب��ع��ن��وان »ك��ف��اي��ات م��دي��ري 

با�شت�شافة  ب��امل��م��ل��ك��ة«،  التعليم 

ن��خ��ب��ة م��ن ال��ب��ارزي��ن يف امل��ي��دان 

كفايات  واق��ع  ملناق�شة  ال��رتب��وي، 

تطويرها  و�شبل  التعليم  م��دي��ري 

نحو  التعليم  وزارة  توجه  �شوء  يف 

ال�شتقالية  وم��ن��ح  مركزية  ال��ا 

التعليم،  لإدارات  والإداري��ة  املالية 

املوافق  الثاثاء  يوم  ذلك  و�شيكون 

ال�شاعة  م��ن  ١٤٣٩/٧ه�������،   /١٧

يف   ١١:٣٠ ال�شاعة  وحتى   ٨:٣٠

رقم  مدرج   G الدور  الرتبية  كلية 

باأن  علًما  تعاىل،  اهلل  مب�شيئة   »٥«

من  الت�شجيل  ي�شتلزم  احل�����ش��ور 

و���ش��ي��ك��ون هناك  ال��راب��ط،  خ��ال 

للح�شور.  �شهادات 

https://goo.gl/forms/

sQTbpkvip6DNByzN2

املتفوقن  الطلبة  برنامج  اأق���ام 

لل�شوؤون  اجلامعة  بوكالة  واملوهوبن 

بعنوان  دورة  والأكادميية  التعليمية 

املدينة  يف  امل�شرحي«  الن�ض  »كتابة 

اأرب��ع  وب��واق��ع  للطالبات،  اجلامعية 

الدورة  خ�ش�شت  تدريبية،  �شاعات 

ل��ل��ط��ال��ب��ات امل��وه��وب��ات يف امل��ج��ال 

الفني كامل�شرح والدراما والتمثيل.

امل�شرحية  الكاتبة  ال��دورة  قدمت 

الع�شري  مو�شى  �شحر  الأ���ش��ت��اذة 

للطالبات«،  امل�شرح  نادي  »موؤ�ش�شة 

ن�شاأة  ال����دورة  ك��ان��ت حم���اور  حيث 

ن�شاً  اأكتب  وكيف  العربي،  امل�شرح 

باأفكار  ناأتي  اأي��ن  وم��ن  م�شرحياً؟، 

م�����ش��ادر  امل�����ش��رح��ي��ة؟،  ن�شو�شنا 

ما  ؟،  الفكرة  تتكون  مما  الأف��ك��ار، 

الذي نفعله بعد كتابة الفكرة، منوذج 

امل�شرحية،  تلخي�ض  لكتابة  عملي 

البناء  مراحل  تتكون،  مما  احلبكة 

الدرامي واحلوار وال�شخ�شيات. 

كمعلم تعليمي لتوعية املجتمع

»الطالبات« افتتاح المتحف الفيزيائي بـ
حتت  الطالبات  ف��رع  يف  الفيزيائي  املتحف  افتتاح  م��وؤخ��ًرا  مت 

اإ�شراف د. زينب بوق من�شقة جلنة خدمة املجتمع يف ق�شم الفيزياء 

وامل�شاحب ملعر�ض ا�شتك�شاف العلوم امل�شاحب لجتماع عمداء كليات 

العلوم يف اململكة. 

وهذا املتحف يعترب متحفاً فيزيائياً متميزاً بخم�شة اأركان تعليمية 

الركن  والبديلة،  املتاحة  البيئية  امل��وارد  با�شتخدام  ت�شميمها  مت 

الراديو،  دائرة  مثل  الكهربائية  الدوائر  ت�شميم  ركن  فيه هو  الأكرب 

الدوائر  من  وغرها،  الكهربية  واملكن�شة  املرور  اإ�شارة  ال�شت�شوار، 

التي �شنعتها الطالبات كمخرجات تعلم ملقرر الكهرومغناطي�شية. 

اأما الركن الثاين يف هذا املتحف فهو ركن البلورات والذي احتوى 

على العديد من البلورات املتاألقة مثل بلورات ال�شكر وامللح وال�شبه 

قبل  م��ن  امل�شنعة  ال��ب��ل��ورات  م��ن  وغ��ره��ا  ال�شوديوم  وبيكربونات 

الطالبات كمخرجات تعلم ملقرر فيزياء اجلوامد. 

من  العديد  على  واملحتوي  النماذج  ركن  فهو  الثالث  الركن  اأم��ا 

النماذج املبتكرة التي تي�شر فهم وا�شتيعاب املبادئ الفيزيائية املعقدة، 

وال�شاروخ  البلورية،  العيوب  ومن��وذج  براف�ض  �شبيكات  منوذج  مثل 

وغرها من النماذج. 

اخلام�ض  والركن  بنف�شك  دائرتك  �شمم  ركن  هو  الرابع  والركن 

وكيات  من  كبر  عدد  بزيارة  املتحف  ت�شرف  وقد  بلوراتك.  �شكل 

كليات العلوم باجلامعات املختلفة باململكة ووكيلة كلية العلوم بجامعة 

امللك �شعود د.عبر املدليج ووكيات الأق�شام املختلفة يف كلية العلوم 

عبر  د.  الفيزياء  ق�شم  وكيلة  راأ�شهم  وعلى  �شعود،  امللك  بجامعة 

ال�شمري. 

واأبدى اجلميع اإعجابه باملتحف وما اأجنزته الطالبات من جهود 

البلورات  من  العديد  وت�شنيع  الكهربية  الدوائر  ت�شميم  يف  مبدعة 

والتي اأظهرت تاألقاً طبيعًيا رائعاً. 

الفيزيائية  املفاهيم  قرب  وال��ذي  النماذج  بركن  اجلميع  واأ�شاد 

كبر  عدد  بزيارة  املتحف  ت�شرف  كما  معلوماتهن.  واأث��رى  للح�شور 

من ع�شوات هيئة التدري�ض واملعلمات والطالبات من داخل اجلامعة 

وخارجها ومن مدار�ض التعليم العام والأهلي من داخل مدينة الريا�ض 

وخارجها. 

يف  التعليمية  وقيمته  باملتحف  اإع��ج��اب��ه  ع��ن  اجلميع  واأع���رب 

الكهربية  الدوائر  من  من  العديد  وا�شتيعاب  فهم  على  م�شاعدتهن 

املعقدة بطريقة مب�شطة وتقريب العلوم الفيزيائية لاأذهان.

كبرة  من جهود  بذلته  ملا  املتحف  على  امل�شرفة  اجلميع  و�شكر   

لظهار هذا املتحف ب�شورة م�شرفة، ومتنى اجلميع ا�شتمرار اإقامة 

املتحف كمعلم تعليمي هام لتوعية املجتمع.

تنظمه اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية

التكامل بين تقنيات النظم الجغرافية 
واالستشعار عن بعد.. غدًا 

من  والن�شف  العا�شرة  عند  ال�شعودية  اجلغرافية  اجلمعية  تنظم 

�شباح يوم غد، حما�شرة علمية بعنوان »حلول �شاملة لتحديات العمل 

وعلوم  اجلغرافية  النظم  تقنيات  بن  التكامل  خال  من  الواقعية 

ال�شت�شعار عن بعد«، يلقيها املهند�ض وائل �شلطان من �شركة عذيب 

الأنظمة اجلغرافية،  �شركة  اأحمد من  نعمان  واملهند�ض  انرتجراف، 

باملدينة  الآداب  كلية  وقاعة  »للرجال«،  الآداب  كلية  مب��درج  وذل��ك 

اجلامعية للطالبات بالريا�ض »لل�شيدات«.

مخرجات النظرية وتطبيقها على الدراسة 
الحالية... بالجغرافيا

اجلغرافيا  بق�شم  العلمي  والبحث  العليا  الدرا�شات  نظمت جلنة 

الدرا�شة  على  وتطبيقها  النظرية  خمرجات  عمل  ور�شة  م��وؤخ��راً 

احلالية، وهي من اإعداد وتقدمي الطالبات: اأفراح الدو�شري، با�شمة 

اإ�شراف د. مليعة اجلا�شر،  العمري،  الطالب، زكية احلاجي وعفاف 

العلمي  والبحث  العليا  الدرا�شات  جلنة  مقررة  الور�شة  ح�شر  وقد 

هيئة  ع�شوات  من  وجمموعة  �شلمان  عبر  د.  اجلغرافيا  بق�شم 

التدري�ض والطالبات مبرحلتي الدرا�شات العليا والبكالوريو�ض.

وت�شمنت الور�شة ا�شتعرا�ض النظريات امل�شتخدمة يف اجلغرافيا 

واختيار اأف�شل نظرية تنا�شب البحث يف املقرر .  

معرض للتاريخ في بهو كلية اللغات 
للطالبات

كتبت:فاطمه النا�شري

اأقيم معر�ض التاريخ يف بهو كلية اللغات والرتجمة والذي قدمته 

وحدة البتكار وريادة الأعمال يف الكليات الإن�شانية.

ومن�شوبات  وطالبات  ال�شامل  رمي  د.  الكلية  وكيلة  املعر�ض  ح�شر 

اجلامعة ودارت حماور معر�ض التاريخ حول بع�ض الأهداف التي من 

�شمنها تثقيف الطالبات بتاريخ الخرتاعات ومن �شمنها التل�شكوب 

تكلمت  الورق، كما   ثقالة  املائية  والألوان  وماكينة اخلياطة اجلينز 

عن وحدة البتكار وما تفعله من توفر معلومات لاإقبال على فكرة 

اخرتاع اأو طلب اخرتاع من املركز.
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ورشة حول إجراءات الدراسات العليا

لجنة جائزة »الموظف المثالي«  تبحث معايير التميز الوظيفي

د. النمي يزور برنامج التعليم العالي للصم

 اأق��ي��م��ت م����ؤخ���ًرا �ر���ش��ة »ر�ؤي���ة 

العليا  الدرا�شات  تكاملية لإجراءات 

بني الأق�شام �الكليات �العمادة بني 

برعاية  �ذل���ك  �امل���اأم����ل«،  ال���اق��ع 

ال��دك��ت���ر اأح���م���د ال��ع��ام��ري �ك��ي��ل 

�البحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة 

عادل  الدكت�ر  �شرح  �قد  العلمي.  

العليا  ال��درا���ش��ات  عميد  ال��ه��دل��ق 

د�ر  اإب��راز  اإىل  هدفت  ال�ر�شة  اأن 

امللك  بجامعة  العليا  ال��درا���ش��ات 

اململكة  ر�ؤي����ة  حت��ق��ي��ق  يف  ���ش��ع���د 

2030م، �ال�ق�ف على نقاط الق�ة 
�ال�شعف �الفر�ص �التحديات التي 

بجامعة  العليا  ال��درا���ش��ات  ت���اج��ه 

امل��ل��ك ���ش��ع���د، يف ���ش���ء م��رئ��ي��ات 

الأق�شام �الكليات، �مراجعة �حتليل 

م�ش�دة دليل اإجراءات العمل املتعلقة 

بالدرا�شات العليا مب�شاركة الأق�شام 

�ال��ك��ل��ي��ات، �ت������ش��ي��ح اإج�����راءات 

العليا  الدرا�شات  طلبة  قب�ل  اإنهاء 

بالأق�شام الأكادميية.

الفئات  اأن  الهدلق  د.  �شرح  كما 

�كالء  هي  ال�ر�شة  من  امل�شتهدفة 

�البحث  العليا  للدرا�شات  الكليات 

��كيالت  الأق�شام  �ر�ؤ�شاء  العلمي 

الأق�������ش���ام، �م����ق����رري �م��ن�����ش��ق��ي 

�بلغ  بالكليات.  العليا  ال��درا���ش��ات 

عدد من �شارك بال�ر�شة 199 ع�ش�  

هيئة تدري�ص من خمتلف الكليات.

بعد عر�ص  اأن��ه  الهدلق  د.  �اأك��د 

�مناق�شة حما�ر ال�ر�شة مت اخلر�ج 

اأن  ي�ؤمل  التي  الت��شيات  من  بعدد 

ت�شهم يف حتقيق التن�شيق �التكامل 

�ال��ت��ع��ا�ن ب��ني ال��ع��م��ادة �الأق�����ش��ام 

�الكليات من اأجل الرتقاء مب�شت�ى 

الدرا�شات  يف  �التميز  الأداء  ج�دة 

العليا، �من اأبرز الت��شيات:

ا���ش��ت��ح��داث ب���رام���ج درا����ش���ات 

ر�ؤي��ة  طم�حات  تلبي  متميزة  عليا 

�شر�ط  تط�ير  2030م،  اململكة 

�الرتقاء  العليا  بالدرا�شات  القب�ل 

ج�دتها،  معدل  �رف��ع  مب�شت�ياتها 

القب�ل  ����ش��ر�ط  مبعايري  الل��ت��زام 

الفر�ص  تكاف�ؤ  يحقق  مب��ا  املعلنة 

احلر�ص  ال�شتثناءات،  اأب�اب  �غلق 

عليا  درا���ش��ات  طلبة  اختيار  على 

�باحثني  ق���ادة  لإع����داد  متميزين 

�خا�شة  عالية  كفاءة  ذ�ي  علميني 

بربامج الدكت�راه، مراجعة منظ�مة 

�شم�يل  ب�شكل  العليا  ال��درا���ش��ات 

منذ قب�ل الطالب �حتى تخريجهم 

مر�راً بالعمليات البينية، حث طلبة 

الدرا�شات العليا على الن�شر العلمي 

اجلاد �ت�فري الدعم الالزم لذلك، اأن 

تعك�ص ر�شائل املاج�شتري �الدكت�راه 

حاجات املجتمع �قطاعاته املختلفة، 

العليا  ال��درا���ش��ات  طلبة  ت�شجيع 

املجتمع  جهات  مع  الت�ا�شل  على 

لديهم  ال�اقعية  امل�شكالت  �التما�ص 

�ش�ئها،  يف  العلمية  اأبحاثهم  �بناء 

�اأخرًيا ��شع خطة م�شتقبلية لقب�ل 

مرتبطة  العليا  ال��درا���ش��ات  طلبة 

امل�شتقبلي  �ال��ن��م���  ال��ع��م��ل  ب�����ش���ق 

خلريجي البكال�ري��ص.

انطلقت م�ؤخًرا اجتماعات اللجنة 

الدائمة جلائزة جامعة امللك �شع�د 

من  بقرار  امل�شكلة  املثايل  للم�ظف 

معايل مدير اجلامعة الدكت�ر بدران 

العمر، حيث بحثت خالل اجتماعها 

الذي عقدته بقاعة املجل�ص العلمي 

�التط�ير  التخطيط  �كيل  برئا�شة 

ال��دك��ت���ر ي������ش��ف ع�����ش��ريي اأ�ج���ه 

انتقاء  املقرتحة يف معايري  التط�ير 

�قد  باجلامعة.  املثاليني  امل�ظفني 

اللجنة  اأن  ع�شريي  الدكت�ر  اأ��شح 

تط�ير  اإح���داث  على  حالياً  تعمل 

النتقاء  �معايري  اجلائزة  �شامل يف 

بها، كما حتر�ص على ر�شد �مناق�شة 

التي  التط�يرية  امل��ق��رتح��ات  كافة 

ت�شل اإليها. �اأ�شار الدكت�ر ع�شريي 

كبرياً  اهتماماً  ت���يل  اجلامعة  اأن 

الأداء،  يف  للتميز  معايري  ب��شع 

بحيث تك�ن هذه املعايري هي احلكم 

�التي  امل��ث��ايل،  امل�ظف  اختيار  يف 

��شغف  املبادرة  بينها  من  تك�ن  قد 

الإجناز، �غريها من امل�ؤ�شرات التي 

من  النتهاء  ف���ر  اللجنة  �شتعلنها 

ح�شر كافة املقرتحات، �اأ�شاف د. 

للريادة  اجلامعة  بل�غ  اأن  ع�شريي 

جمتمع  ب��ن��اء  يف  �التميز  العاملية 

جهد  اأق�شى  ب��ذل  يتطلب  املعرفة 

�اأك��د  متعددة،  جم��الت  يف  ممكن 

امل��ج��الت رعاية  ب��ني ه��ذه  م��ن  اأن 

م�ا�شلة  على  �ت�شجيعهم  املتميزين 

متيزهم ليك�ن�ا قد�ة يحتذى بها.

تهدف  اجلائزة  اأن  بالذكر  جدير 

�م���ظ��ف��ات  م���ظ��ف��ي  اإىل حت��ف��ي��ز 

اجلامعة على الإبداع �التميز، �رفع 

ال�ظيفي  �ال���لء  النتماء  م�شت�ى 

اأداء  م�شت�ى  على  بالنفع  يع�د  مبا 

العمل، �خلق ر�ح التناف�ص ال�شريف 

اجلامعة،  �م�ظفات  م�ظفي  ب��ني 

�تقدير م�ظفي �م�ظفات اجلامعة. 

فئات  اأرب���ع  اجل��ائ��زة  �ت�شتهدف 

هي: ال�ظائف الإ�شرافية، ال�ظائف 

�فئة  ال�شحية  ال�ظائف  الإداري���ة، 

اخلدمات امل�شاندة.

ل��ل�����ش���ؤ�ن  اجل��ام��ع��ة  �ك��ي��ل  زار 

ال��دك��ت���ر  �الأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

حم��م��د ال��ن��م��ي م�����ؤخ����راً ب��رن��ام��ج 

ال�شم  ل��ل��ط��الب  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 

م�شاعد  يرافقه  ال�شمع  ��شعاف 

التعليمية  لل�ش�ؤ�ن  اجلامعة  �كيل 

ال��درا���ش��ي��ة  للخطط  �الأك��ادمي��ي��ة 

الدكت�ر عبدالرحمن العنقري.

ال�شنة  مبقر  ا�شتقباله  يف  �ك��ان 

�الرتجمة  اللغات  بكلية  التاأهيلية 

امل�شرف  ال��زه��راين  علي  ال��دك��ت���ر 

العام على الربنامج � الدكت�ر ماجد 

على  ال��ع��ام  امل�شرف  نائب  ال�شامل 

الربنامج.

ب���زي���ارة  ال��ن��م��ي  د.  ق����ام  �ق����د 

ال�شمع  ����ش��ع��اف  ال�شم  ال��ط��الب 

داخ������ل ال���ق���اع���ات ال��ت��دري�����ش��ي��ة 

املتبعة  الأ�شاليب  على  �ال��ت��ع��رف 

التي  املقررات  �طبيعة  لتدري�شهم 

يق�م�ن بتدري�شها م�شجعاً الطالب 

التعليمية،  امل�شرية  م�ا�شلة  على 

�م��شحاً دعم اجلامعة لهم �تقدمي 

ذ�ي  لالأ�شخا�ص  اخل��دم��ات  كافة 

الإعاقة.

ث���م ت���ج��ه د.ال��ن��م��ي ب��ع��د ذل��ك 

ال��ربن��ام��ج  اإدارة  م��ق��ر  زي����ارة  اإىل 

ا�شتقباله  يف  �ك��ان  الرتبية،  بكلية 

طارق  الدكت�ر  الربنامج  م�شت�شار 

الري�ص، حيث قام بج�لة على املقر، 

الربنامج  اإدارة  من  بعدها  �ا�شتمع 

اإجن���ازات خالل  من  ملا مت حتقيقه 

ال�����ش��ن���ات امل��ا���ش��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة 

متطلبات  لبع�ص  ا�شتعرا�ص  اإىل 

ت�اجهه  التي  �امل�شكالت  الربنامج 

عدد  ت���ف��ر  ع��دم  م�شكلة  �خا�شة 

ك���اٍف م��ن م��رتج��م��ي ل��غ��ة الإ���ش��ارة 

للطالب ال�شم.

الدكت�ر  �جه  الزيارة  نهاية  �يف 

للقائمني على  ال�شكر  النمي  حممد 

الربنامج �اجله�د املبذ�لة من اأجل 

لهم  متمنياً  الفئة  بتلك  الرت��ق��اء 

الت�فيق.

برعاية وكيل الدرا�سات العليا والبحث العلمي 

جامعة الخرطوم تستضيف اتحاد الجامعات 
األفريقية

اأن �شكرتارية  اأبان بر�في�ش�ر حممد الن�ر طه مدير جامعة كردفان 

احتاد اجلامعات الأفريقية قررت زيارة جامعة كردفان يف اأكت�بر املقبل 

لل�ق�ف على جتربة اجلامعة يف املجالت البحثية �الجتماعية، �قال اإن 

جامعة اخلرط�م ا�شت�شافت الجتماع الأ�ل لحتاد اجلامعات الأفريقية، 

الحت��اد  تك�ين  يف  ال�ش�دانية  اجلامعات  م�شاهمة  الجتماع  �ت��ن��ا�ل 

جامعات  م�شاركة  الجتماع  تنا�ل  كما  الإفريقية  للجامعات  الإقليمي 

الزراعية  ال��ق��درات  تنمية  يف  �ال�شالم  �ك��ردف��ان  �اجل��زي��رة  اخلرط�م 

امل�ش�ؤ�لية  جمال  يف  القدرات  لتنمية  د�لر  األف   300 مبلغ  �خ�ش�ص 

الجتماعية للجامعات الأربع �التفاق على عقد امل�ؤمتر ال�شن�ي العام 

لالحتاد يف العام 2020م.

»محمد الخامس بالرباط« تتصدر الجامعات 
المغربية

ت�شدرت جامعة حممد اخلام�ص بالرباط اجلامعات املغربية، ح�شب 

الت�شنيف الد�يل للجامعات »QS« لعام 2018، حمتلة املرتبة 45 على 

جامعة متثل خمتلف  األف  اأ�شل  من   801 �املرتبة  الأفريقي،  امل�شت�ى 

على  الأخ��رى  املغربية  اجلامعات  ت�شنيف  �بخ�ش��ص  العامل،  اأنحاء 

عيا�ص،  القا�شي  جلامعة   55 املرتبة  عادت  فقد  الأفريقي،  امل�شت�ى 

�الرتبة 71 جلامعة �شيدي حممد بن عبداهلل، �88 جلامعة الأخ�ين، 

جلامعة   136� زه��ر،  اب��ن  جلامعة   109� طفيل،  اب��ن  جلامعة   107�

عبداملالك ال�شعدي، �142 جلامعة حممد الأ�ل، �159 جلامعة احل�شن 

الثاين، �177 جلامعة م�لي اإ�شماعيل، �الرتبة 192 جلامعة احل�شن 

الأ�ل«.

»العلوم والتكنولوجيا« رابع أفضل جامعة 
عربية

بني  ال��راب��ع  امل��رك��ز  الأردن��ي��ة  �التكن�ل�جيا  العل�م  جامعة  حققت 

 QS world« اإ���ص  كي�  ت�شنيف  ح�شب  عربية،  جامعات   10 اأف�شل 

university ranking« لعام 2018 ال�شادر عن امل�ؤ�ش�شة الربيطانية 
»QS«، �احتلت جامعة العل�م �الكن�ل�جيا الأردينة املركز الرابع بح�شب 

هذا الت�شنيف حيث ح�شلت اجلامعة على عالمة %84.4، �قد كانت 

اجلامعة باملركز الثامن يف العام املا�شي 2017، يذكر اأن جامعة امللك 

خليفة  جامعة  تلتها  الأ�ل،  املركز  على  ح��ازت  ال�شع�دية  عبدالعزيز 

الإماراتية، ثم جامعة قطر.

ملتقى الجامعات العربية يكرم جامعة طنطا
املايل  �امل�شت�شار  التجارة  كلية  �كيل  مبارك  الرفاعي  الدكت�ر  ت�شلم 

الدكت�ر جمدي عبدالر�ؤ�ف رئي�ص اجلامعة،  نيابة عن  جلامعة طنطا، 

�الع�شرين  الرابع  امللتقى  يف  م�شاركتها  عن  طنطا  جامعة  تكرمي  درع 

ا�شت�شافته  �ال��ذي  العربية  اجلامعات  ط��الب  تدريب  عر��ص  لتبادل 

هذا العام جامعة الزقازيق مبدينة �شرم ال�شيخ خالل الفرته 17 - 20 

مار�ص 2018، حتت رعاية الدكت�ر خالد عبدالغفار �زير التعليم العايل، 

��شارك يف امللتقى جامعات من 7 د�ل عربية هي الأردن، �الإمارات، 

للجامعات  بالإ�شافة  �اليمن،  �فل�شطني،  �ُعمان،  �اجلزائر،  �العراق، 

امل�شرية.

جامعات 
عربية

د. الهدلق د. العامري

د. عسيري يلتقي 
وفد المركز 

الوطني للتقويم 
بالعلوم

ال��ت��ق��ى �ك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

الدكت�ر  �التط�ير  للتخطيط 

ي��������ش���ف ع�������ش���ريي �ف���د 

املراجعني من املركز ال�طني 

الأكادميي  �العتماد  للتق�مي 

بهيئة تق�مي التعليم مبنا�شبة 

حيث  العل�م،  لكلية  زيارتهم 

عميد  ا�شتقبالهم  يف  ك���ان 

ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت����ر ن��ا���ش��ر 

ال��داغ��ري، ��ك���الء �ر�ؤ���ش��اء 

اأع�شاء  من  �نخبة  الأق�شام 

هيئة التدري�ص. 

لبدء  ي��اأت��ي ذل��ك مت��ه��ي��داً 

العتماد  عملية  اإج����راءات 

لأرب��ع��ة  ال�طني  الأك��ادمي��ي 

ب��رام��ج ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل���م هي 

»ال����ف����ي����زي����اء، ال��ك��ي��م��ي��اء، 

الإح���������������ش�������اء، �ب����ح�����ث 

العمليات«. 
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»الشارقة« تكرم أمهات الطالبات المتفوقات

بجامعة  الطالبات  �ش�ؤون  بعمادة  النف�شي  والدعم  الإر�شاد  ق�شم  نظم 

ال�شارقة، مبنا�شبة ي�م الأم، ولل�شنة الرابعة على الت�ايل، احلفل ال�شن�ي لتكرمي 

اأمهات الطالبات املتف�قات حتت �شعار »لأجلك يا اأمي«، وخالل احلفل األقت 

الطالبة زهراء عبدالهادي من كلية الفن�ن اجلميلة اأن�ش�دة بعن�ان »اأمي« نالت 

ا�شتح�شان ور�شا احل�ش�ر، كما مت عر�ض فيلم ق�شري باإ�شراف ق�شم الإر�شاد 

النف�شي عربت خالله الطالبات عن مدى حبهن لأمهاتهن، ويف نهاية احلفل 

كرمت عميدة �ش�ؤون الطالبات الدكت�رة �شالمة الرح�مي، اأمهات الطالبات 

املتف�قات ومت تقدمي الهدايا التذكارية والتقاط ال�ش�ر معهن.

صندوق بحوث مشتركة بين »البحرين« 
والملكية للجراحين

عقدت الكلية امللكية للجراحني يف اإيرلندا »RCSI« اتفاقية تعاون مع 

جامعة البحرين بخ�ش��ض التعليم والبح�ث والأن�شطة املهنية، ومت ت�قيع 

التفاقية يف حرم جامعة البحرين بال�شخري، من قبل روؤ�شاء اجلامعات، 

وكجزء من التفاقية اأطلقت امل�ؤ�ش�شتان �شندوق البح�ث امل�شرتك لتعزيز 

التعاون بالإ�شافة اإىل دعم البح�ث ذات التاأثري والأهمية بالن�شبة لالأول�يات 

ال�طنية والإقليمية. وبح�شب التفاق، ت�شجع امل�ؤ�ش�شتان التعاون بني هيئة 

التدري�ض والبحث العلمي لت�شجيع تبادل املعارف وبناء القدرات كدعم برامج 

تبادل الطالب والزيارات والتنظيم لإجراء حما�شرات وم�ؤمترات م�شرتكة.

مراكز متقدمة لطلبة »قابوس« في »جيو 
»2018

عل�م  ق�شم  من  قاب��ض  ال�شلطان  جامعة  طلبة  من  جمم�عة  ح�شد 

 »2018 »جي�  الأر���ض  عل�م  م�ؤمتر  يف  اجل�ائز  من  جمم�عة  الأر���ض 

بي  »اآى  امللكي  النفط  برميل  م�شابقة  ففي  م�ؤخراً،  البحرين  يف  املقام 

طلبة  خم�شة  من  الفريق  وتك�ن  الأول  املركز  اجلامعة  فريق  حقق  اإيه« 

هم: مازن ال�شلماين، ندى ال�هيبية، اأحمد ال�شبتي، �شفاء الب��شعيدية، 

وهاجر العامرية، ويف م�شابقة »اإي ب��شرت« حازت الطالبة م�زة ال�شيدية 

على املركز الأول، وح�شد فريق اجلامعة على املركز الثالث على م�شت�ى 

ال�شرق الأو�شط يف م�شابقة »جي� ك�يز«، كما ح�شلت اجلامعة على املركز 

الثالث على م�شت�ى ال�شرق الأو�شط يف م�شابقة »ت�شالينج باول«.

جامعات 
خليجية

المدينة الطبية تنظم معرضًا للتوعية »بالجلوكوما«

صندوق الطالب والتعامالت يناقشان توزيع مشالح التخرج

»بصمتي خضراء«.. لترشيد استهالك المياه بالعلوم

كتب: م�شاعد الغنيم

مدير جامعة  معايل  رعاية  حتت 

العمر،  ب��دران  الدكت�ر  �شع�د  امللك 

لل�ش�ؤون  التنفيذي  امل��دي��ر  افتتح 

الدكت�ر  الطبية  باملدينة  ال�شحية 

الت�ع�ي  املعر�ض  ال�شيف  في�شل 

ح�ل اجلل�ك�ما وذلك ببه� العيادات 

خالد  امللك  مب�شت�شفى  اخلارجية 

املدينة  نظمته  وال����ذي  اجل��ام��ع��ي 

ممثلة  �شع�د  امللك  بجامعة  الطبية 

بق�شم طب وجراحة العي�ن بالتعاون 

مع اجلمعية ال�شع�دية للعي�ن حتت 

�شعار »افح�ض عينيك لتحميها من 

وكيل  الفتتاح  ح�شر  اجلل�ك�ما« 

كلية الطب للدرا�شات العليا والبحث 

العلمي الدكت�ر ماجد املا�شي وجمع 

من الأطباء وال�شت�شاريني.

الكتيبات  ل���زواره  املعر�ض  ق��دم 

التعريفية باجلل�ك�ما وطرق العالج، 

لزوار  للنظر  فح�ض  اإج��راء  مت  كما 

املعر�ض.

لل�ش�ؤون  التنفيذي  املدير  وق��ال 

اجلامعية  الطبية  باملدينة  ال�شحية 

املعر�ض  اإن  ال�شيف  في�شل  الدكت�ر 

باأهمية  املجتمع  ت�عية  اإىل  يهدف 

ْن  َكِّ يمُ بدوره  والذي  املبكر،  الك�شف 

الأطباء من عالج املر�ض يف مراحله 

امل��ب��ك��رة، وي��ن��ع ت��ده���ر الإب�����ش��ار 

طب  ق�شم  جه�د  وثمن  وف��ق��دان��ه، 

الطبية  باملدينة  العي�ن  وج��راح��ة 

بجامعة امللك �شع�د، م�ؤكداً على اأن 

م�شتمرة  باجلامعة  الطبية  املدينة 

يف  ال��ري��ادة  نح�  ر�شالتها  تاأدية  يف 

الت�شخي�شية  امل��ر���ش��ى  خ��دم��ات 

عن  معرباً  والت�ع�ية،  والعالجية 

لكافة  ر�شالة احلملة  ت�شل  اأن  اأمله 

اأفراد املجتمع.

ب����دوره ع��رب وك��ي��ل ك��ل��ي��ة الطب 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات 

�شكره  عن  املا�شي  ماجد  الدكت�ر 

وت��ق��دي��ره ل��ك��اف��ة امل��ن��ظ��م��ني، على 

احلدث  هذا  يف  الفعالة  م�شاركتهم 

ال��ط��ب يف  كلية  وا���ش��ت��م��رار  امل��ه��م 

التعليمية  لالأن�شطة  امل�شتمر  الدعم 

والتثقيفية.

في�شل  الدكت�ر  ذك��ر  جانبه  من 

املبارك، اأ�شتاذ طب وجراحة العي�ن 

التخ�ش�ض  وا�شت�شاري  امل�شاعد 

الدقيق يف اجلل�ك�ما اأن هذا املر�ض 

الع�شبية  الأن�����ش��ج��ة  ت��ل��ف  ي�شبب 

املك�نة للع�شب الب�شري مما ي�شبب 

اأن  م�شيفاً  للنظر،  دائ��م��اً  فقداناً 

الثاين  امل�شبب  يعترب  اجل��ل���ك���م��ا 

بن�شبة  العامل  م�شت�ى  على  للعمى 

املعر�ض  اأن  اإىل  م�شرياً   ،%  12.3
يهدف اإىل ت�عية املجتمع وتعريفهم 

والتي  واأعرا�شه  اجلل�ك�ما  مبر�ض 

غالباً ما تك�ن غري حم�ش��شة، كما 

العني،  للزوار فح�ض  املعر�ض  يقدم 

حيث يتم قيا�ض �شغط العني وتقييم 

ت�ش�ير  واإج���راء  الب�شري  الع�شب 

وع��الج  ال��ب�����ش��ري  للع�شب  طبقي 

يف  ت�شخي�شها  يتم  التي  احل���الت 

املعر�ض. واأعرب املبارك عن �شكره 

مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت���ر 

ب����دران ال��ع��م��ر ع��ل��ى رع��اي��ت��ه لهذا 

احلدث املهم، مثمناً م�شاركة املدير 

باملدينة  ال�شحية  لل�ش�ؤون  التنفيذي 

في�شل  الدكت�ر  اجلامعية  الطبية 

ال�شيف وافتتاحه للفعالية.

ق�����ش��م طب  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

اخل��دم��ات  ي��ق��دم  العي�ن  وج��راح��ة 

يف  اجلامعية  الطبية  املدينة  ل��زوار 

جميع التخ�ش�شات الدقيقة للعي�ن 

وغ��رف  متخ�ش�شة  ع��ي��ادات  ع��رب 

التقنيات  اأح����دث  ت�شم  عمليات 

حيث  واجل��راح��ي��ة،  الت�شخي�شية 

الت�شخي�شية  ال��ط��رق  حتديث  يتم 

والعالجية ب�شكل دوري وم�شتمر.

بلغ عدد زوار عيادات اجلل�ك�ما 

التخ�ش�شية خالل العام 2017 اأكرث 

اأكرث  اإج��راء  من 5000 مراجع ومت 

مب�شت�شفى  وذلك  عملية،   500 من 

امللك عبدالعزيز اجلامعي.

كتب: اين منق��ض

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الإدارة  ن��اق�����ش��ت 

الجتماع  خالل  الطالب  ل�شندوق 

اإدارة  مع  عقدته  ال��ذي  التن�شيقي 

باجلامعة  الإلكرتونية  التعامالت 

ل��شع  اجله�د  تن�شيق  اآلية  م�ؤخًرا 

الطلبة  ل�شتقبال  اإلكرتوين  برنامج 

التخرج  م�شالح  وت�زيع  اخلريجني 

للدفعة 57.

تفعيل  اإط��ار  يف  الجتماع  ياأتي 

اأداء  وت��ط���ي��ر  امل�شرتكة  ال��ربام��ج 

املقدمة  وخدمات �شندوق الطالب 

اجلامعة،  وطالبات  طالب  جلميع 

وعباءات  م�شالح  ت�زيع  بينها  ومن 

ال���ت���خ���رج، ح��ي��ث مت���ت م��ن��اق�����ش��ة 

ا�شتحداث  اأبرزها:  م�ا�شيع  عدة 

اخلريجني  الطلبة  ا�شتعالم  اآل��ي��ة 

وامل���ت����ق���ع ت��خ��رج��ه��م وحت���دي���ث 

برنامج  تط�ير  اإلكرتونياً،  بياناتهم 

اإلكرتونًيا،  التخرج  م�شالح  طلب 

للطالب  الإلكرتوين  بالربيد  وربطه 

اإعالمية  خطة  وو���ش��ع  م��ب��ا���ش��رة، 

متكاملة للتعريف باآلية طلب امل�شلح 

وا�شتالمه.

اإدارة  م���ن  الج��ت��م��اع  ح�����ش��ر 

الأ�شتاذ  الإلكرتونية  التعامالت 

التنفيذي  واملدير  املالكي،  يحيى 

����ش���ت���اذ  ل�������ش���ن���دوق ال���ط���الب الأ

املدير  وم�شاعد  ال��رتك��ي،  خ��ال��د 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��ن��دوق ال��ط��الب 

وم�شرف  داود،  اآل  ع��ب��داهلل  اأ. 

ال��ل��ج��ن��ة الإع���الم���ي���ة ب�����ش��ن��دوق 

م��ن��ق������ض  اأي������ن   . اأ ال����ط����الب 

 . اأ ال�شابق  الت�زيع  جلنة  ورئي�ض 

املطريي. عبدالعزيز 

ل�شندوق  التنفيذي  املدير  واأك��د 

يحر�ض  الج��ت��م��اع  اأن  ال���ط���الب 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت���ق���دمي اخل���دم���ات 

املطل�بة  ب��اجل���دة  الطلبة  لكافة 

جميع  وت�شهيل  ال�شتقبال  وح�شن 

الإجراءات وتط�يرها اإلكرتونًيا مبا 

وي�اكب  التعليمية  العملية  يخدم 

ت�شهدها  ال��ت��ي  ال��ن���ع��ي��ة  ال��ن��ق��ل��ة 

اجل���ام���ع���ة وي�����ش��ه��ده��ا ���ش��ن��دوق 

الطالب.

ت�زيع  م�اعيد  عن  ولال�شتف�شار 

ح�شاب  تخ�شي�ض  مت  فقد  امل�شالح 

sfksu@  ت�يرت الر�شمي

للمياه  العاملي  الي�م  مع  تزامناً 

�شعار  العام حتت  هذا  جاء  وال��ذي 

نظمت  امل��ي��اه«  اأج��ل  م��ن  »الطبيعة 

العل�م  بكلية  املجتمع  خدمة  جلنة 

الكلية،  به�  يف  ت�ع�ياً  بيئياً  ركناً 

البيئة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك 

الت�عية  ب��ه��دف  وال���زراع���ة  وامل��ي��اه 

باأهمية احلفاظ على املياه وتر�شيد 

تر�شيد  حملة  و�شمن  ا�شتهالكها 

»ب�شمتي  بالعل�م  امل��ي��اه  ا�شتهالك 

عرو�ض  تقدمي  مت  وق��د  خ�شراء«. 

و�شرح  برو�ش�رات  وت�زيع  ت�ع�ية، 

اأدوات  ا�شتخدام  واأهمية  لكيفية 

م�شابقة  تنظيم  مت  كما  الرت�شيد، 

لرت�شيد  م�����ش���رة  ف��ك��رة  اأج���م���ل 

مقررة  بح�ش�ر  امل��ي��اه  ا���ش��ت��خ��دام 

والتي  احلقيل  اأ�شماء  د.  اللجنة 

خ�شراء«  »ب�شمتي  حملة  اإن  قالت 

تنمية  اأهدافها  اأهم  ومن  م�شتمرة 

القيم البيئية واحلد من املمار�شات 

ا�شتنزاف  اإىل  ت�ؤدي  التي  اخلاطئة 

امل�ارد الطبيعية، كما �شكرت مدير 

ع��ام ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة والإع���الم 

وال��زراع��ة  وامل��ي��اه  البيئة  ب�����زارة 

على  اخليل  اأب��ا  ع��ب��داهلل  الدكت�ر 

�شرعة ال�شتجابة والتعاون. 

وقد مت تنظيم الركن مب�شاركة كل 

رزان  الراجح،  العن�د  الطالبات  من 

ميم�نة  العنزي،  �شارة  الراجحي، 

وداد  اجل��ري���ي،  م��ن��رية  التميمي، 

ال��زه��ريي، عبري اأب��� ون��دة واإق��ب��ال 

الدو�شري وباإ�شراف كل من اأ. نادين 

املغيليث، واأ. ن�رة الكبي�شي.

ح�شاب  مت  الفعالية  نهاية  ويف   

كمية هدر طالبات ومن�ش�بات الكلية 

واح��د من  ي�م  ال�شرب يف  مياه  من 

ثم  املياه  عينات  بقايا  جمع  خ��الل 

النباتات يف  ري  ا�شتخدامها يف  مت 

حديقة الكلية.

بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية للعيون

»تشامبيونز ليج« باألولى المشتركة
اأقام ق�شم اللغة الإجنليزية بعمادة ال�شنة الأوىل امل�شرتكة فعالية لأبنائه 

البه�  يف  م���ؤخ��ًرا   »CHAMPIONS LEAGUE« بعن�ان  الطالب 

الدكت�ر  امل�شرتكة  الأوىل  ال�شنة  عميد  قام  بداية  بالعمادة، يف  الرئي�شي 

نامي اجلهني ووكالء العمادة بتد�شني الفعالية، حيث حتدث الدكت�ر نامي 

عن اأهمية مثل هذه الفعاليات و�شكر القائمني عليها.

الفعالية،  الأرك��ان يف  باأخذ ج�لة على  وال�كالء  العميد  قام  ثم  ومن   

تنمية  اإىل  تهدف  متن�عة  م�شابقات  اأرب��ع  عن  عبارة  الفعالية  وكانت 

مهارات الطالب يف اللغة الإجنليزية، حيث كانت الفعالية ترفيهية تعليمية 

بتكرمي  العميد  قام  الثاين  الي�م  نهاية  ويف  ي�مني،  مدار  على  ا�شتمرت 

وت�شليم اجل�ائز للفائزين.

ا�شتهدفت الفعالية جميع طالب ال�شنة الأوىل امل�شرتكة.  
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حافظت جامعة امللك عبدالعزيز 

لعام  ع��رب��ًي��ا  الأول  م��رك��زه��ا  على 

2018م يف ت�سنيف م�ؤ�س�سة التاميز 
للجامعات،  ال�سن�ي  العايل  للتعليم 

على  الت�سنيف  ����س���دارة  م��ك��ررة 

عقب  العربية  اجلامعات  م�ست�ى 

ح�س�لها على املركز الأول يف العام 

املا�سي 2017م.

الربيطانية  امل���ؤ���س�����س��ة  وت���ج��ت 

ت�سنيفها،  يف  »امل���ؤ���س�����س«  جامعة 

خالل اإعالن نتائج ت�سنيف »التاميز« 

قبل  من   2018 العربية  للجامعات 

الدكت�ر فيل باتي مدير الت�سنيفات 

للتعليم  التاميز  م�ؤ�س�سة  الدولية يف 

امل�ؤمتر  اأعمال  هام�س  على  العايل، 

الأو�سط  ال�سرق  جلامعات  ال��دويل 

ا�ست�سافته  الذي  اإفريقيا،  و�سمال 

نائب  العهد  ويل  برعاية  اجلامعة 

الدفاع  وزير  ال���زراء  رئي�س جمل�س 

الأمري حممد بن �سلمان.

واأك�����د ال���دك���ت����ر ع��ب��دال��رح��م��ن 

ح�س�ل  اأن  اجلامعة،  مدير  الي�بي 

يف  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة 

العايل  للتعليم  ال��ت��امي��ز  ت�سنيف 

للعام الثاين على الت�ايل ه� دللة 

ملكت�سباتها  اجلامعة  حمافظة  على 

ت�سعى  حيث  والبحثية،  الأكادميية 

الأداء  كفاءة  لزيادة  دوًما  اجلامعة 

وج�دة  العلمي  والبحث  الأكادميي 

املخرجات.

واأو�سح اأن ح�س�ل اجلامعة على 

»التاميز«  ت�سنيف  يف  الأول  املركز 

للتط�ير  و�سيلة  واإمن���ا  غاية  لي�س 

ومطابقة املعايري العاملية يف العملية 

ذات��ه،  بحد  هدفاً  ولي�س  التعليمية 

خل��ادم  وتقديره  �سكره  ع��ن  معرباً 

عهده  وويل  ال�سريفني  احل��رم��ني 

للجامعات  دعمهما  على  الأم���ني 

ت�سارع  اأثمر يف  ما  كافة،  ال�سع�دية 

نح�  للجامعات  التط�ير  خ��ط���ات 

وتقديره  �سكره  ق��دم  كما  العاملية. 

للدكت�ر اأحمد العي�سى وزير التعليم، 

ع��ل��ى دع��م��ه امل��ب��ا���س��ر وامل�����س��ت��م��ر 

ملبادرات واأن�سطة اجلامعة.

ممثلة  الطائف،  جامعة  ح�سلت 

الأول  املركز  على  ال�سيدلة،  بكلية 

والبحثية  العلمية  امل�����س��ارك��ات  يف 

الدورة  فعاليات  �سمن  والتعريفية، 

23 من م�ؤمتر ومعر�س دبي الدويل 
»دوف���ات  والتكن�ل�جيا  لل�سيدلة 

اأرب���ع  الكلية  ن��ال��ت  ك��م��ا   .»2018
ج���ائ��ز م��رم���ق��ة م��ن امل���ؤمت��ر، من 

ح�سل  اإذ  املقدمة،  البح�ث  خ��الل 

ال��ط��الب ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���زه���راين، 

على  خ�تاين  وريان  باوزير،  ون�اف 

امل��رك��ز ال��راب��ع ع��ن اأف�����س��ل مل�سق 

الطالب  كما ح�سل  بامل�ؤمتر،  علمي 

اإح�سان ال�سيني، على املركز التا�سع.

ال�سيدلة  كلية  عميد  واأو���س��ح 

ماجد  ال��دك��ت���ر  ال��ط��ائ��ف  بجامعة 

�سارك�ا  الكلية  طالب  اأن  الربيعان، 

على  ا�ستملت  بحثية،  ورق��ة   23 ب� 

ومل�سقات  ونقا�سات  حما�سرات 

واب��ت��ك��ارات  اأب��ح��اث��ا  حتت�ي  علمية 

والكثري  احلل�ل  تقدم  �سيدلنية، 

وتط�ير  تنمية  يف  التحديات  م��ن 

امل��ج��ت��م��ع��ات وخ���دم���ة ال�����س��ع���ب 

والب�سرية، م�سرياً اإىل اأن البتكارات 

نتاجاً  ج��اءت  الطالب  من  املقدمة 

مل���ب���ادرة »ال��ط��ائ��ف ت��ب��ت��ك��ر« ال��ت��ي 

جت�سد ت�جه اجلامعة لتفعيل الدور 

التنم�ي ملحافظة الطائف يف جميع 

املجالت، ل�سيما العلمية واملعرفية، 

عرب مبادرتها »الطائف من جديد«.

كلية  اأ���س��اد ط��الب  ناحيتهم،  م��ن 

ال�سيدلة بجامعة الطائف بامل�ساركة 

يف مثل هذا امل�ؤمتر العاملي الذي يجمع 

نخبة من العلماء واملفكرين، و�سعادتهم 

رغم  متميزة  ج�ائز  على  باحل�س�ل 

الق�ية مع جامعات عاملية،  املناف�سة 

ر  مهدين ف�زهم اإىل ال�طن الذي ي�سَّ

لهم تلقي العل�م واملعارف التي مكنتهم 

من التميز والتف�ق دولياً.

وع����رب ط����الب ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة 

امل�سارك�ن عن �سكرهم ملدير جامعة 

�سملهم  التي  الرعاية  على  الطائف 

امل�ؤمتر  يف  مل�ساركتهم  ومتابعته  بها 

وامل��ع��ر���س، واه��ت��م��ام��ه امل��ت���ا���س��ل 

كما  والبحثي،  العلمي  بالتحفيز 

لعمادة  �سكرهم  خال�س  عن  اأعرب�ا 

امل�سرفني  اأ�ساتذتها  وجميع  الكلية، 

وتفان  اإخال�س  من  بذل�ه  ما  على 

لتحقيق حلمهم بالتف�ق والتميز.

دبي  ومعر�س  م���ؤمت��ر  اأن  ي��ذك��ر 

والتكن�ل�جيا  لل�سيدلة  ال����دويل 

ثالثة  ملدة  ا�ستمر   »2018 »دوف��ات 

اأي����ام يف م��رك��ز دب���ي ل��ل��م���ؤمت��رات 

واملعار�س، و�سط م�ساركة عدد كبري 

وال�سيدلنيني  الخت�سا�سيني  من 

والعامليني،  الإقليميني  واملتحدثني 

وع����دد م���ن اجل��ام��ع��ات امل��رم���ق��ة 

وك������ربي������ات �����س����رك����ات ال��������دواء 

املحلية  ال�سيدلنية  وامل�ستلزمات 

والعاملية.

التعليم  وزير  معايل  برعاية 

الحت��اد  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

ال�سع�دية  للجامعات  الريا�سي 

الدكت�ر اأحمد العي�سى، متكنت 

املركز  اإحراز  من  طيبة  جامعة 

الأول يف بط�لة كرة ال�سلة التي 

امل��سم  �سمن  الحت��اد  نظمها 

اجلامعة  وا�ست�سافتها  الثامن 

يف ���س��ال��ة الأم����ري حم��م��د بن 

باملدينة  الريا�سية  عبدالعزيز 

املن�رة.

وقد ت�ج مدير جامعة طيبة 

ال�سراين  عبدالعزيز  الدكت�ر 

ورئ��ي�����س الحت�����اد ال��ري��ا���س��ي  

ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع���دي��ة ال��دك��ت���ر 

كرة  بط�لة  ومدير  البقمي  عبداهلل 

ال�سلة الدكت�ر عبدالقادر البابطني، 

ال��ف��ائ��زي��ن ب��ال��ك���ؤو���س وامل��ي��دال��ي��ات 

نالت جامعة طيبة  واجل�ائز، حيث 

البط�لة  وكاأ�س  الذهبية  امليداليات 

بنتيجة  ف�زها  بعد  الأول  املركز  يف 

جامعة  منتخب  ع��ل��ى   60  /  78
امللك في�سل التي ت�جت بامليداليات 

الثاين،  املركز  تب�ئها  بعد  الف�سية 

�سع�د  امللك  جامعة  اأح���رزت  فيما 

ال���ث���ال���ث وح�����س��ل��ت على  امل���رك���ز 

امليداليات الربونزية اإثر تغلبها على 

 /  67 الإ�سالمية  اجلامعة  منتخب 
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وقد �سهد ختام فعاليات البط�لة 

ب�سالة الأمري حممد بن عبدالعزيز 

الريا�سية التابعة للهيئة العامة 

من  ك��ب��رًيا  ح�س�ًرا  للريا�سة، 

ط���الب اجل��ام��ع��ات امل�����س��ارك��ة 

العمل  وق��ي��ادات  والريا�سيني 

والريا�سي  والتعليمي  الرتب�ي 

والإعالمي.

�سمن  البط�لة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

التي  وامل�����س��اب��ق��ات  الأن�����س��ط��ة 

ال��ري��ا���س��ي  الحت�����اد  ينظمها 

ل���ل���ج���ام���ع���ات ال�������س���ع����دي���ة 

بهدف  اجلامعات  وت�ست�سيفها 

الريا�سية  امل���ه���ارات  ت��ط���ي��ر 

واكت�ساف امل�اهب املختلفة لدى 

اإعدادهم  والعمل على  الطالب 

املناف�سات  غمار  خل��س  وتاأهيلهم 

الأه��داف  اإىل  بالإ�سافة  العاملية، 

املتمثلة يف ت�ظيف طاقات الطالب 

وت�جيهها على النح� الذي ي�سهم يف 

النه��س بالريا�سة واملجتمع.

»الملك عبدالعزيز« األولى عربيًا في تصنيف »التايمز«

جامعة الطائف تشارك في مؤتمر دبي للصيدلة
جامعة جازان تستضيف اللقاء الدولي 

السادس للفيزياء
اللقاء  فعاليات  ج��ازان  بجامعة  العل�م  بكلية  الفيزياء  ق�سم  نظم 

مب�ساركة  الفيزياء،  يف  البحثية  للتط�رات  ال�ساد�س  ال�سع�دي  الدويل 

التح�سريية  ال�سنة  م�سرح  على  وذلك  اململكة،  وخارج  داخل  من  وا�سعة 

ي�مني. وا�ستمر ملدة 

القحطاين،  ح�سني  بن  مرعي  الدكت�ر  اجلامعة  مدير  معايل  ورحب 

الباحثني واملهتمني  يف ت�سريح بهذه املنا�سبة، بامل�ساركني واحل�س�ر من 

على  يع�ل  التي  امل�ؤمترات  هذه  مثل  لعقد  اجلامعة  ا�ستعداد  م�ؤكداً   ،

ت��سياتها ونتائجها لالإ�سهام يف دعم احلركة البحثية يف جمال تخ�س�س 

التطلعات  وحتقيق  الت�فيق  اللقاء  هذا  يف  للم�ساركني  متمنياً  الفيزياء، 

منهم. املاأم�لة 

واجل���دة  الأكادميية  لل�س�ؤون  العل�م  كلية  وكيل  اأو�سح  جانبه،  من 

اأن الجتماع ياأتي مب�ساركة من خم�س  الدكت�ر غالب بن عمر �س�يدي، 

دول هي: اأمريكا، وفرن�سا، واأملانيا، و�س�ي�سرا، وبلجيكا، وباك�ستان، كما 

ي�سارك عدد من الباحثني يف اجلامعات ال�سع�دية، اإ�سافة اإىل م�ساركة 

والتقنية. للعل�م  عبدالعزيز  امللك  مدينة  من 

والعلماء  الباحثني  بني  اإىل اجلمع  العام  ي�سعى هذا  اللقاء  اإن  وقال: 

من اململكة العربية ال�سع�دية وخارجها لتبادل الأفكار اجلديدة وتبادل 

نتائجهم يف جميع ج�انب  اإجنازاتهم وتقدمي  اأحدث  خرباتهم ومناق�سة 

املتعددة  اجل�انب  على  الرتكيز  خا�سة  مع  للفيزياء  اجلديدة  احلدود 

التخ�س�سات.

جامعة طيبة تتوج ببطولة السلة للجامعات

تق�م اململكة بدور بارز يف بناء ج�س�ر التعارف وال�سداقة مع �سع�ب 

العامل عرب خمتلف اأ�سكال الت�ا�سل مع الثقافات املختلفة، من ذلك اآلف 

الطالب املبتعثني الذين يرتادون دور العلم يف ع�ا�سم الدنيا وميثل�ن 

بالدهم اأح�سن متثيل، ويف نف�س ال�قت ت�ست�سيف بالدنا اآلف الطالب 

من �ستى بقاع الأر�س لينهل�ا من معني العلم واملعرفة.

وقد خّرجت جامعات اململكة ع�سرات الآلف من طالب املنح، والذين 

عادوا اإىل ديارهم ب�س�رة م�سرقة عن بالد احلرمني، وكان من ثمار هذا 

النهج الر�سيد اأن ت�سنم خريج� جامعاتنا منا�سب مرم�قة يف بلدانهم، 

فكان منهم ال�زير واملدير واملهند�س والداعية، نفع اهلل بهم بلدانهم، فقد 

حمل�ا معهم العلم واملعرفة، والعقيدة ال�سافية، واملنهج ال��سطي، والتاأهيل 

الالزم لالإن�سان الناجح يف حياته.

ويف �سبيل تدعيم هذا امل�سار اأح�سنت جامعة امللك �سع�د �سنًعا حني 

اأطلقت �سندوقاً خريياً لرعاية طالب املنح، ويف �سبيل تقدمي روؤية وا�سحة 

مت عقد امللتقى الأول لهذا ال�سندوق قبل اأ�سب�عني، برعاية �سماحة مفتي 

عام اململكة ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سيخ.

امللتقى هدف اإىل تعزيز م�ساركة امل�ؤ�س�سات اخلريية يف رعاية طالب 

املنح، وت�فري بيئة حمفزة لطلب العلم، اإ�سافة لكت�ساف م�اهب طالب 

املنح وتط�ير مهاراتهم ليك�ن�ا قادة فاعلني يف بالدهم، ودعاة م�سلحني 

قادرين على التاأثري يف جمتمعاتهم بعد تخرجهم.

كما يج�سد امللتقى اأهمية اإقامة �سراكات بني اجلامعات وامل�ؤ�س�سات 

اخلريية لرعاية طالب املنح على ال�جه املر�سي، وقد اأ�ساد �سماحة املفتي 

يف كلمته باجله�د التي تبذلها احلك�مة الر�سيدة للعناية بطالب املنح، 

واأنها تخ�س�س مقاعد �سن�ية للطالب من اأكرث من 120 دول��ة، واأفاد 

�سماحته اأن امل�ساهمة يف اإجناح اأعمال ال�سندوق اخلريي لرعاية طالب 

املنح يف جامعة امللك �سع�د من العمل ال�سالح الذي ينبغي الإعانة عليه.

ولفتتني اإ�سارة معايل ال�سيخ عبداهلل املطلق ع�س� هيئة كبار العلماء 

ورئي�س اللجنة ال�ست�سارية لل�سندوق، يف كلمته، اإىل ال�اجبات املجتمعية 

جتاه طالب املنح، واأنهم �سي�ف على هذه البالد، وحق�قهم ل تقت�سر على 

الدعم املايل مع اأهميته، فهم بحاجة اإىل الإعانة العلمية والجتماعية، واأن 

حت�س�س حاجاتهم من اأعمال الرب، كما اقرتح معاليه عدًدا من الأفكار التي 

تعزز امل�س�ؤولية املجتمعية جتاههم، ون�َّه اإىل اأن النعم لها زكاة؛ حتى تنم� 

وتتزايد، وحثَّ على البذل من نعمة العلم والفكر واملال وال�سحة.

ال�س�رة  ير�سم  املنح  ط��الب  لرعاية  اخل��ريي  ال�سندوق  اأن  �سك  ل 

احلقيقية لقيم الإ�سالم يف الرحمة والتكافل، ويفتح املجال لل�سراكة مع 

اجلهات الراغبة يف رعاية طالب املنح، ويج�سد اهتمام ورعاية حك�مة 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده الأمني 

الأمري حممد بن �سلمان، للعملية التعليمية ولطالب العلم من خمتلف 

دول العامل.

ول �سك اأن جه�د اململكة يف خدمة امل�سلمني ت�سمل جمالت خمتلفة، 

من بينها رعاية اأكرث من 33 األف طالب وطالبة على منح درا�سية من دول 

العامل املختلفة، ول �سك اأن جامعة امللك �سع�د تق�م بدور فاعل يف ذلك، 

وكلنا فخر بذلك، ورجاوؤنا اأن يق�م طالب املنح مب�س�ؤولياتهم احلي�ية يف 

بلدانهم عند رج�عهم اإليها، وي�سبح�ا ر�سل �سالم لهذه البالد املباركة 

ور�سالتها ال�سامية.

صندوق رعاية طالب المنح.. وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

makinzyadel@ksu.edu.sa
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د�شن معايل وزير التعليم الدكتور 

اأحمد العي�شى، البوابة الإلكرتونية 

مللتقى توا�شل الثالث، والذي �شيقام 

 ١٩/٠٧/١٤٣٩ اخل��م��ي�����س   ي���وم 

بعنوان:   ٠٥/٠٤/٢٠١٨ امل��واف��ق 

 _ كي ذ _ �شل ا تو _ �شل ا تو #
بني_املواطن_واحلكومة.

عبدالعزيز  الأ���ش��ت��اذ  واأو����ش���ح 

الع�شيمي؛ امل�شرف العام على مركز 

توا�شل  وخدمة  امل�شتفيدين  رعاية 

امللتقى  ه��ذا  اأن  التعليم،  ب���وزارة 

ال�شنوية  للملتقيات  امتداداً  ياأتي 

ال�شابقة، واأن ملتقى توا�شل الثالث 

حظي برعاية معايل وزير التعليم، 

وت�شريف عدد من اأ�شحاب املعايل، 

جم��الت  يف  املهتمني  م��ن  وع���دد 

الإع����ام وال��ع��اق��ات وال��ت��وا���ش��ل، 

خدمة  ممثلي  من  عدد  ومب�شاركة 

توا�شل الإلكرتونية بكافة قطاعات 

واإدارات  واجل���ام���ع���ات  ال������وزارة 

من  ع��دد  اإط��اق  مت  كما  التعليم، 

اخل���دم���ات وال���ق���ن���وات اجل��دي��دة 

لإقامة  بالإ�شافة  توا�شل،  خلدمة 

واجلل�شات  العمل  ور���س  من  ع��دد 

العلمية مب�شاركة من كبار رجالت 

تكرمي  كما مت  والتوا�شل،  الإع��ام 

كما  اأدائ��ه��ا،  يف  املتميزة  اجل��ه��ات 

اأقيم معر�س م�شاحب للملتقى.

تفا�شيل  على  الط���اع  وميكن 

امل��ل��ت��ق��ى ع����ر ب����واب����ة امل��ل��ت��ق��ى: 

https :// tawasul .moe .

gov.sa/Forum/Default.
aspx

اأبدى مدير جامعة الإمام حممد 

هيئة  ع�شو  الإ�شامية  �شعود  بن 

�شليمان  ال��دك��ت��ور  العلماء،  ك��ب��ار 

ا�شتعداد  اخليل،  اأب��ا  عبداهلل  بن 

اجل��ام��ع��ة ل��ف��ت��ح اآف������اق ج��دي��دة 

اأمريكا  يف  ال�شديقة  ال���دول  م��ع 

به  حت��ظ��ى  م��ا  ظ��ل  يف  الاتينية 

وتاأييد من لدن  اجلامعة من دعم 

امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 

ويل  و�شمو  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

ع��ه��ده الأم���ني الأم���ر حممد بن 

-حفظهما  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

اهلل-.

جاء ذلك خال ا�شتقباله �شفراء 

اململكة،  لدى  الاتينية  اأمريكا  دول 

و�شم الوفد الزائر: �شفر الأرجنتني 

و�شفر  ���ش��رخ��ي��و،  خ��امي��ي  ال�شيد 

ماريغا،  فافيو  ال�شيد  ال��رازي��ل 

الفريدو  ال�شيد  املك�شيك  و�شفر 

ال�شيد  ال��ب��رو  و���ش��ف��ر  م���ران���دا، 

البارغواي  و�شفر  زاباتا،  كارلو�س 

والقائم  بينتانكور،  كارلو�س  ال�شيد 

ال�شيد  ف��ن��زوي��ا  ���ش��ف��ارة  ب��اأع��م��ال 

باأعمال  والقائم  بيتانكورت،  رولند 

دوكي  فرناندو  ال�شيد  كوبا  �شفارة 

جيبوتي  جمهورية  و�شفر  غوميز، 

الدين  �شياء  ال�شيد  اململكة  ل��دى 

�شعيد باخمرمة، والوفد املرافق له.

ل��ب��ح��ث �شبل  ال���زي���ارة  وه��دف��ت 

ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك يف امل��ج��الت 

العلمية والبحثية والعلوم الإ�شامية 

وعلوم اللغة العربية، ورحب الدكتور 

رحاب  يف  الزائر  بالوفد  اخليل  اأبا 

نبذة خمت�شرة  لهم  وقدم  اجلامعة، 

عن اجلامعة ومعاهدها يف الداخل 

واخلارج، واأبرز خططها امل�شتقبلية. 

كما اأثنى على جهود الدول ال�شديقة 

اأم���ري���ك���ا ال��ات��ي��ن��ي��ة وح��ر���س  يف 

بني  العاقات  تنمية  على  �شفرائها 

ال�شعودية،  العربية  واململكة  بادهم 

وت��ع��زي��زه��ا يف ���ش��ت��ى امل���ج���الت، 

وخ�شو�ًشا الأكادميية.

التعاون  اأن  اجلامعة  مدير  واأك��د 

امل�شرتك بني ال�شعودية ودول اأمريكا 

الاتينية �شروري، ويحتاج اإىل مزيد 

لتحقيق  املثمر  البّناء  التعاون  من 

الأم����ن وال�����ش��ام ال��ع��امل��َيّ��ني، كما 

املباركة  الباد  تلك  به قيادة  تعمل 

ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  بقيادة 

ورحب  الأم���ني.  عهده  ويل  و�شمو 

بالتفاقيات ومذكرات التعاون التي 

اجلامعة،  على  ال�شفراء  عر�شها 

التي  واللوائح  الأنظمة  وفق  وذلك 

تن�س عليها وزارة التعليم.

من جهتهم، �شكر �شفراء اأمريكا 

ال��ات��ي��ن��ي��ة ال��دك��ت��ور اأب����ا اخل��ي��ل 

واأ���ش��ادوا  ال�شتقبال،  ح�شن  على 

عامة،  ب�شفة  ال�شعودية  بجهود 

بن  الإم���ام حممد  جامعة  وج��ه��ود 

خا�شة،  ب�شفة  الإ�شامية  �شعود 

لطاب  تقدمها  التي  اخلدمات  يف 

امل��ن��ح، وم��ن اأب��رزه��م م��دي��ر املعهد 

الباراغواي،  يف  الإ�شامي  العربي 

كما  اجلامعة.  خريجي  اأح��د  وه��و 

اإمكانية  اجلامعة  مدير  مع  بحثوا 

باجلامعة،  املنح  طاب  عدد  زي��ادة 

وتوقيع مذكرات تعاون م�شرتك.

مدير  قدم  ال�شتقبال  ختام  ويف 

اجلامعة الهدايا التذكارية لل�شيوف.

ملتقى  فعاليات  موؤخراً  انطلقت 

امللك  موؤ�ش�شة  تنظمه  الذي  الربيع 

عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع 

»موهبة«، بالتعاون مع وزارة التعليم، 

لتدريب طاب الأوملبياد الدويل يف 

تخ�ش�س الريا�شيات والعلوم، وذلك 

وف��ق اأح���دث الأ���ش�����س والأ���ش��ال��ي��ب 

مر�شحني  واختيار  وتاأهيل  العلمية، 

لتمثيل  اخل��ارج��ي��ة؛  ل��ل��م�����ش��ارك��ات 

اململكة ب�شكل م�شرف.

وياأتي هذا امللتقى �شمن مراحل 

التي  التدريبية  اخلطط  ا�شتكمال 

مبوؤ�ش�شة  امل�شابقات  اإدارة  و�شعتها 

والإب��داع  للموهبة  عبدالعزيز  امللك 

جديدة  جرعات  لإعطاء  »موهبة«، 

اأعدها  التي  التدريبية  امل���ادة  م��ن 

خراء الفرق العلمية بالإدارة ح�شب 

ت�شتهدف  ال��ت��ي  ال��زم��ن��ي��ة  اخل��ط��ة 

واملوهوبات  املوهوبني  هوؤلء  تاأهيل 

للم�شاركة يف امل�شابقات الدولية.

واأقيم ملتقى الربيع على مدى 10 

اأي�����ام خ��ال 

ال��ف��رتة 5 – 

رج����ب   14
 ، 1ه� 4 3 9
امل��واف��ق 22 

– 31 مار�س 
 . 2م 0 1 8

طالبة  و49  طالباً   71 فيه  و�شارك 

ال��ع��ام،  التعليم  م��راح��ل  جميع  م��ن 

واأ�شرف على تدريبهم اأكرث من 20 

مدرباً ومدربة.

الدكتور �شعود  العام  الأم��ني  وقال 

»م��وه��ب��ة«  اإن  املتحمي  �شعيد  ب��ن 

ووزارة التعليم حري�شتان على حتقيق 

امل�شاركة يف  امل��رج��وة من  الأه���داف 

بالتخ�ش�شات  الدولية  الأوملبيادات 

كافة، والإ�شهام يف بناء جيل قادر على 

التعامل مع العامل بلغة علمية، وتعزيز 

الثقة يف القدرة الوطنية على املناف�شة 

الدولية يف جمال الريا�شيات والعلوم.

ت�شعى  »م��وه��ب��ة«  اأن  واأ����ش���اف 

ل�����ت�����اأه�����ي�����ل 

من  املتميزين 

الوطن،  اأبناء 

ل����ت����ن����م����ي����ة 

ق�����درات�����ه�����م 

والرت������ق������اء 

التي  بالنتائج 

الوطن  ومبدعات  مبدعو  يحققها 

م�شراً  الدولية،  املناف�شات  خ��ال 

لإقامة  احلقيقية  الفائدة  اأن  اإىل 

مثل هذه امللتقيات العلمية تكمن يف 

متقدمة  علمية  مواد  على  التدريب 

املدربني  اأف�شل  من  نخبة  يد  على 

م�شتوى  لرفع  واملحليني  الوطنيني 

طابنا وطالباتنا، لي�س فقط بهدف 

الدولية،  امل�شابقات  يف  امل�شاركة 

ولكن بغر�س اإعداد جيل موؤهل من 

العلماء لدفع عجلة التطور والتنمية 

يف وطننا الغايل.

واأكد الدكتور املتحمي اأن مثل تلك 

امللتقيات التدريبية تعمل على �شقل 

وتعزيز  امل�شاركني،  �شبابنا  مهارات 

ال�شخ�شية ال�شعودية ملواكبة تطلعات 

دور  واإب�����راز   2030 اململكة  روؤي����ة 

ال�شباب فيها، م�شراً اإىل اأن »موهبة« 

هي املنظومة الوطنية لابتكار، حيث 

تبداأ من الفكرة املتمثلة لدى الطالب، 

ثم تنتقل اإىل احلا�شنة وبعدها اإىل 

موهبة  باتت  فلذلك  العمل،  �شوق 

نقطة البداية للجميع.

ا�شتكمال  امل��ل��ت��ق��ى  خ���ال  ومت 

اخل���ط���ط ال���ت���دري���ب���ي���ة اخل��ا���ش��ة 

يف  ب��داأت  التي  ريا�شيات«  »علوم- 

التعرف  اإىل  اإ�شافة  ال�شتاء،  ملتقى 

جديدة،  حلول  ا�شرتاتيجيات  على 

واإت���ق���ان ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل�����ش��ك��ات 

م�شتوى  ورف����ع  امل��رك��ب��ة،  العلمية 

التاأهيلية،  الخ��ت��ب��ارات  يف  الأداء 

ال��رت���ش��ح مل��رح��ل��ة ملتقى  ث��م  وم���ن 

ال�شيف ا�شتعداداً مل�شاركة موهوبينا 

يف  امل��م��ل��ك��ة  لتمثيل  وم��وه��وب��ات��ن��ا 

امل�شابقات الدولية لاأعوام املقبلة.

وزير التعليم يدشن البوابة اإللكترونية لملتقى تواصل الثالث

سفراء دول التينية يبحثون تعزيز التعاون مع جامعة اإلمام

120 طالبًا وطالبة يتأهبون ألولمبياد 2018 للرياضيات

بعنوان #تواصل_ذكي_ بين_المواطن_والحكومة

في المجاالت العلمية والبحثية وعلوم الشريعة واللغة العربية

»هندسة الطيران« تشارك بمعرض سايتك 
الفلكي األول

�شاركت جمموعة من اأندية هند�شة الطران باجلامعات ال�شعودية يف برنامج 

»�شايتك الفلكي 2018« يف اخلر الذي اأطلقه مركز �شلطان بن عبدالعزيز 

التابع جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، وذلك  للعلوم والتقنية »�شايتك« 

خال الفرتة 26 - 28 مار�س 2018م والذي يهتم بعلوم الفلك والف�شاء. 

واأو�شح وليد الر�شيد، نائب مدير مركز »�شايتك«، اأن الرنامج يهدف اإىل 

تر�شيخ حب العلوم ون�شر الثقافة الفلكية يف املجتمع، و�شم نخبة من الكوادر 

العلمية الفلكية يف اململكة، وتوحيد اجلهود للخروج بنتائج اإيجابية من خال 

تبادل الأفكار واخلرات، بالإ�شافة اىل تفعيل ح�شور الفلكيني ال�شعوديني 

يف هذه الرامج. وقال الر�شيد اإن الرنامج ي�شارك فيه عدد من الباحثني 

واملتخ�ش�شني يف جمال الفلك ويطرحون جمموعة من اأوراق العمل تناق�س 

العديد من املو�شوعات الفلكية، منها ن�شر الثقافة الفلكية للمجتمع ال�شعودي 

واإ�شهامات املرا�شد الفلكية يف اململكة وعلم الفلك يف احل�شارة الإ�شامية. 

الأمر  رحلة  جناح  يت�شمن  تفاعلي  م�شاحب  معر�س  الرنامج  وي�شاحب 

�شلطان بن �شلمان للف�شاء، وجناح مراحل م�شوقة لنف�شال ال�شاروخ، وجناح 

انطلق يف رحلة ف�شائية وعي�س الواقع املعزز للف�شاء من حولك بتجربة جهاز 

التا�شع،  البعد  بتقنية  للواقع الفرتا�شي يحتوي على 350 عر�شاً  حماكاة 

كما يت�شمن املعر�س �شوراً فلكية مل�شورين فلكيني، وتختتم جولتك مب�شاهدة 

النجوم والكواكب يف القبة الفلكية املتنقلة.

يذكر اأن الرنامج مب�شاركة اأندية هند�شة الطران والف�شاء باجلامعات 

جامعة  �شعود،  امللك  جامعة  واملعادن،  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  التالية: 

وفريق  وجازان،  بالقطيف  الفلكية  واجلمعيات  البحرين،  جامعة  املجمعة، 

�شدمي الفلكي.

فهد بن سلطان يدشن معرض 
الكتاب والموسوعة العلمية لتبوك

د�شن اأمر منطقة تبوك �شاحب ال�شمو امللكي الأمر فهد بن �شلطان 

بن عبدالعزيز، يوم الثنني املا�شي 9 رجب 1439ه�، معر�س الكتاب 

واعد«،  مل�شتقبل  »نقراأ  �شعار  تبوك، حتت  جامعة  تنظمه  الذي  الأول 

وذلك يف مركز الأمر �شلطان احل�شاري بتبوك.

ولدى و�شوله اإىل مركز الأمر �شلطان احل�شاري كان يف ا�شتقباله 

ومن�شوبو  الذيابي،  مفرح  بن  عبداهلل  الدكتور  تبوك  جامعة  مدير 

اجلامعة، وق�س الأمر فهد بن �شلطان ال�شريط اإيذاًنا بافتتاح املعر�س 

كما جتول يف  اجل��اري.  ال�شهر  ال�شاد�س ع�شر من  ي�شتمر حتى  الذي 

اأجنحة املعر�س التي ت�شم 80 داًرا للن�شر، ومنها جناح الرئا�شة العامة 

للحرمني ال�شريفني، �شيف �شرف املعر�س.

التي مت عملها يف م�شنع  ال�شريفة  الكعبة  و�شارك يف حياكة ك�شوة 

بها،  القائمة  والتو�شعات  احل��رم،  جم�شمات  �شاهد  ثم  الكعبة،  ك�شوة 

بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  وحر�س  اهتمام  اإىل  ونوه 

عبدالعزيز، و�شمو ويل العهد -حفظهما اهلل- على م�شروعات احلرمني 

ال�شريفني. كما د�شن �شمّوه املو�شوعة العلمية ملنطقة تبوك، التي تعد 

اإنتاًجا علمًيّا وبحثًيّا عن العلم واملعرفة واحل�شارة يف املنطقة، وباأ�شلوب 

علمي ميتاز بالدقة وال�شمول، والتعريف باملنطقة حملًيّا وعاملًيّا.

واأعرب مدير جامعة تبوك، د. عبداهلل الذيابي، عن �شكره وتقديره 

لأمر املنطقة على رعايته الكرمية وتد�شينه للمعر�س، موؤكًدا اأن رعايته 

وح�شوره مبثابة دافع قوي للجامعة، من خال متابعته امل�شتمرة لأن�شطة 

اجلامعة وبراجمها املختلفة، ورعايته الدائمة لفعالياتها كافة.

دورها  اإطار  يف  يندرج  الكتاب  ملعر�س  اجلامعة  تنظيم  اأن  واأ�شاف 

يعد  حيث  تبوك؛  مبنطقة  املحلي  املجتمع  خلدمة  والثقايف  العلمي 

املعر�س فر�شًة لأبناء املنطقة للنهل من م�شادر العلم واملعرفة والوعي 

الكتب يف  اآلف  املعر�س من  يقدمه ويحتويه  الثقايف، وال�شتفادة مما 

املجالت العلمية املختلفة، التي تعد اأحدث ما �شدر من الإنتاج العلمي 

والفكري والثقايف، كما اأن املعر�س يتيح الفر�شة للباحثني لاطاع عن 

كثب ملعرفة كل جديد يف عامل الكتب.

معر�س  على  العام  امل�شرف  واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة  وكيل  واأك��د 

الكتاب د. را�شد بن م�شلط ال�شريف، اأن هذا هو اأول معر�س للكتاب 

تقيمه جامعة تبوك، ويعد بداية لإقامة معار�س الكتاب لل�شنوات املقبلة، 

واأو�شح اأن املعر�س ي�شت�شيف اأكرث من ثمانني دار ن�شر، ومب�شاركة عدد 

من اجلامعات ال�شعودية، وعدة جهات من داخل املنطقة.

واأ�شاف: يتيح املعر�س فر�شة كبرة للمحافظة على امل�شادر الأدبية 

والتاريخية والرتاثية والثقافية، وي�شهم يف بناء جمتمع حمب للقراءة، 

وهو جزء من دور اجلامعة الإيجابي يف تنمية املجتمع املحلي ملنطقة 

تبوك.



باإيجابية  التفكري  اأن  ���ش��ك  ال 

من  اأك����ر  ق���در  لتحقيق  ي��دف��ع��ك 

نتائج  ع��ل��ى  واحل�����ش��ول  االإجن�����از 

ومن  امل��ج��االت،  خمتلف  يف  اأف�شل 

التفكري  ت�شاعدك على  التي  االأمور 

باإيجابية ح�شب اخلراء، ما يلي:

- ع���د ال��ن��ع��م: ي��ج��ب اإح�����ش��اء 

االأ���ش��ي��اء االإي��ج��اب��ي��ة واالإجن�����ازات 

التعليم،  مثل:  حياتك  يف  امل��وج��ودة 

االجتماعية،  والعالقات  وال�شحة، 

وال��و���ش��ع امل�����ادّي، وك��ذل��ك حتديد 

االأ�شياء ال�شلبية بهدف تقدير النعم 

االإن�شان،  على  بها  اهلل  اأن��ع��َم  التي 

واملوزانة بني ما هو �شلبّي واإيجابّي، 

والعمل على حت�شني االأمور ال�شلبية.

حاول  االإيجابيني:  مع  التعامل   -

مع  الوقت  من  املزيد  ق�شاء  دائماً 

االأ���ش��خ��ا���ص االإي��ج��اب��ي��ني وحم��اول��ة 

االق�������راب م��ن��ه��م وال��ت��ف��اع��ل مع 

االأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ن��ظ��رون اإىل 

احل���ي���اة ب���ت���ف���اوؤل ل��ل��ح�����ش��ول على 

وال�����ش��ع��ادة،  واالإل���ه���ام،  الت�شجيع، 

وحماولة االبتعاد عن م�شاعر البوؤ�ص 

واالكتئاب.

- حتديد �شفات يجب تغيريها: 

ال�شلوكيات  بتحديد  اخلراء  ين�شح 

التفكري  يتم  التي  احلياة  وجم��االت 

حتى  وتغيريها  �شلبّي،  ب�شكل  بها 

ي�شبح االإن�شان اأكرث تفاوؤالً واإيجابية، 

التي  امل��ج��االت  م��ن  الكثري  فهناك 

�شواء  �شلباً  بها  التفكري  يتم  ع��ادة 

العالقات  اأو  البيت،  اأو  العمل،  يف 

االجتماعية، اأو يف روتني احلياة.

- اتباع منط حياة �شحي: و�شع 

اأهداف ملمار�شة التمارين الريا�شية 

اأي���ام  مل���دة 30 دق��ي��ق��ة يف غ��ال��ب��ي��ة 

كن جتزئة الوقت  االأ�شبوع، حيث يمُ

اأي  النهار،  فرات خالل  ثالث  اإىل 

ملّدة  الريا�شية  التمارين  ممار�شة 

10 دقائق كّل فرة، ومن ال�شروري 
الريا�شة  الأن  النمط  بهذا  االلتزام 

وتقلل  امل���زاج،  على  اإيجابياً  ت��وؤث��ر 

نظام  ب��ات��ب��اع  يمُن�شح  كما  ال��ت��وت��ر، 

ممار�شات  وتعلم  �شحي،  غ��ذائ��ي 

�شحية لل�شيطرة على التوتر.

- اال�شتماع اإىل املو�شيقى: يو�شى 

باال�شتماع اإىل املو�شيقى الأنها تن�شط 

منطقة الدماغ، حيث يتم اإفراز مادة 

حتّفز  الدوبامني،  تمُ�شمى  كيميائية 

اجل�شم  وت�شاعد  اجليدة،  امل�شاعر 

االإن�شان  وجتعل  اال�شرخاء،  على 

اأكرث �شعادة واإيجابية، وذلك ح�شب 

درا�شات واأبحاث طبية.

- االب��ت�����ش��ام��ة وام���ت���الك ح�����ّص 

ال��ف��ك��اه��ة: اأث��ب��ت��ت ال��درا���ش��ات اأن 

االب��ت�����ش��ام��ة يف وج����ه االآخ���ري���ن 

بال�شعادة،  ال�شعور  على  ت�شاعد 

املر�شلة  الفعل  ردود  على  وت��وؤّث��ر 

على  وتعمل  االإن�����ش��ان،  دم���اغ  اإىل 

امل�����ش��اع��ر، وع��ن��د اجلمع  حت�����ش��ني 

االإيجابي  والتفكري  االبت�شامة  بني 

�شتكون النتائج اأف�شل واأكرث تاأثرياً، 

يقلّل  اليوم  اأن ال�شحك خالل  علماً 

ال�شعور بالتوتر.

وانطباعاته  الآخ���ر  ال��ط��رف  فعل  ردة  تظهر 

وانفعالته غالبًا، من خالل ت�صرفاته، وطريقة 

ك��الم��ه، ون����رة ���ص��وت��ه، وردود اأف��ع��ال��ه وغ��ره��ا، 

وهناك العديد من العالمات التي ت�صاعدك يف 

معرفة �صخ�صية الإن�صان دون اأن يتحدث، وذلك 

ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى ل��غ��ة اجل�����ص��د واحل���رك���ات التي 

يقوم بها ب�صكل عفوي وتلقائي:

حركة العينني

- اإذا �شاقت عينا ال�شخ�ص، فاإّن ذلك يدل 

على اأنك وجهت له حديثاً اأو كالماً ال ي�شدقه، 

ولذلك عليك اأن تعيد الكالم له بطريقة منطقّية 

تتنا�شب مع تفكريه وعقله.

فاإن  ال�شخ�ص،  عني  بوؤبوؤ  وكر  ات�شع  اإذا   -

ذلك يدل على �شماعه منك �شيئاً اأ�شعده واأدخل 

البهجة اإىل قلبه.

- اإذا اجتهت عينا ال�شخ�ص اإىل االأعلى نحو 

يكّون  اأن��ه  اإىل  ي�شري  ذل��ك  ف��اإّن  قلياًل،  اليمني 

�شورة خيالّية مل�شتقبله.

جهة  نحو  االأعلى  اإىل  عيناه  اجتهت  اإذا   -

الي�شار، فاإن ذلك ي�شري اإىل تذكره �شيئاً اأو ق�شة 

من املا�شي ذات عالقة بالواقع الذي يعي�شه.

حركة احلاجبني

ف��اإّن  حاجبيه،  اأح���د  ال�شخ�ص  رف��ع  اإذا   -

يراه م�شتحياًل وال  اإىل قولك �شيئاً  ذلك ي�شري 

ي�شدقه.

ال�شخ�ص كال حاجبيه، فاإّن ذلك  اإذا رفع   -

يدّل على �شماعه �شيئاً فاجاأه واأده�شه.

- اإذا قطب بني حاجبيه مع ابت�شامة خفيفة، 

اأن��ه تعجب منك، وك�شف  ي��دل على  ف��اإّن ذل��ك 

كذبك، ولكنه ال يرغب بتكذيبك.

فذلك  متكرر،  ب�شكل  حاحبيه  حرك  اإذا   -

يدّل على اأّنه متعجب ومبهور من حديثك.

لالأر�ص  راأ�شه  وخف�ص  جبينه  قطب  اإذا   -

عاب�شاً، فذلك يدل على اأنه مرتبك وحائر.

- اإذا قطب جبينه ورفعه لالأعلى، فهذا يدل 

على اأّنه منده�ص من الكالم الذي �شمعه.

حركة الأنف والأذنني

- اإذا حّك ال�شخ�ص اأنفه، اأو مرر يديه اإىل 

اأذنيه، فذلك يدل على اأّنه يف حرية من الكالم 

الذي ي�شمعه، واأّنه ال يعلم ما تريده منه.

- اإذا و�شع ال�شخ�ص يده يف املنطقة 

ال�شفلى من االأنف فوق ال�شفة، فهذا 

يدل على اأنه يخفي اأمراً ما.

فتحتي  ال�����ش��خ�����ص  ح���رك  اإذا   -

اإرادي،  ال  ب�شكل  واأغلقهما  االأن���ف، 

يف  الدموع  احتبا�ص  على  دليل  فهذا 

عينيه، فرمبا يبكي يف اأي حلظة.

- اإذا اأم�شك اأنفه بال�شبابة واالإبهام 

على  ي��دل  فذلك  معه،  حتدثك  عند 

ال  لكنك  الكالم،  من  الكثري  لديه  اأّن 

متنحه فر�شة للحديث.

حتريك الأكتاف

- اإذا هز ال�شخ�ص اأحد اأكتافه، فذلك ي�شري 

اإىل اأنه غري مباٍل مبا قلت. 

مع  اخل��ل��ف  اإىل  كتفيه  اأح���د  اأرج���ع  اإذا   -

على  يدل  فذلك  امل�شي،  عند  الرقبة  ا�شتقامة 

اأّنه يالحق م�شهداً اأمام ناظريه.

- اإذا رفع اأحد كتفيه، فذلك اإ�شارة منه على 

رف�شه ملا تقوله.

ال�شدر، فذلك ي�شري  اإذا �شم كتفيه نحو   -

اإىل اأنه يحاول اإخفاء م�شاعره.

نقر الأ�صابع

ذراع  اأو  الطاولة  على  باأ�شابعه  نقر  اإذا   -

املقعد، فذلك ي�شري اإىل عدم �شره، وع�شبيته.

اإذا �شم ذراعيه نحو �شدره، فذلك يعني   -

اأّنه يحاول اإبعاد نف�شه عن االآخرين، اأو قد يدّل 

على اأّنه خائف من �شيء ما.

ما أبرز وسائل تعزيز ثقافة الحوار في 
المجتمع؟

- لو�شائل االإعالم دور كبري يف بيان اأهمّية احلوار، فو�شائل االإعالم 

املرئّية، واملقروءة، وامل�شموعة قادرة بال �شّك على بيان اأهمّية احلوار 

وفوائده من حيث تقريب وجهات النظر، وجتنب اخلالفات التي توؤدي 

اإىل امل�شاكل وال�شراعات، كما اأن الرامج احلوارّية التي تعر�شها كثري 

البّناء  ال�ّشحيح  للحوار  الف�شائّية تعطي �شورة م�شرقة  من املحّطات 

الذي يو�شل امل�شتمعني اإىل نتيجة مفيدة. * على الدول واحلكومات 

دور يف رعاية املنتديات احلوارية بني اأطراف املجتمع املختلفة، فالّدولة 

وتدعمه  البّناء  احلوار  ترعى  اأن  ت�شتطيع  املختلفة  اأدواتها  من خالل 

مادياّ ومعنوياً، وتوفر البيئة املنا�شبة له.

- دور اجلامعات واملدار�ص يف توعية طلبتها باأهمّية احلوار وفوائده، 

فاجلامعات من خالل هيئاتها االإدارّية والّتدري�شّية قادرة بال �شّك على 

اإي�شال ر�شالتها اإىل الّطلبة يف بيان اأهمّية احلوار.

- يجب الركيز على ال�شلوكيات التي تعّزز ثقافة احلوار يف املجتمع، 

املعنّيون  يو�شلها  اأن  يكن  التي  ال�شفوّية  التوعية  ر�شائل  ذلك  ومن 

للّنا�ص عند قيامهم مبخالفات اأخالقّية اأو قانونّية، فمثاًل رجل ال�ّشري 

بيان  من خالل  مرورّية  يرتكبون خمالفات  الذين  على حماورة  قادر 

يقطع  من  مثل  حياة غريهم  اأو  حياتهم  على  املخالفات  تلك  خطورة 

االإ�شارة املرورّية وهي حمراء.

اإّن الوالدين يف  اأ�شلوب احلوار، حيث  - تن�شئة االأجيال على اّتباع 

االأ�شرة قادران بال �شّك على تنمية اأ�شلوب احلوار يف نفو�ص اأبنائهما 

كما  بالهم،  ت�شغل  التي  املوا�شيع  ويناق�شانهم حول  يحاورانهم  عندما 

ي�شمحان لهم بالّتعبري بكّل حّرّية عن اآرائهم ومعتقداتهم.

سيـــن 
وجيم

فكر بإيجابية

فكر خارج 
انطباعك من خالل لغة جسدكالصندوق

»اإذا جعلك النجاح متكراً فاأنت مل 

تنجح حقاً، واإذا جعلك الف�شل اأكرث 

ت�شميماً فاأنت مل تف�شل حقاً«.

ويل �صميث

ممثل اأمريكي ومفكر ومنتج ومغني م�صهور، ولد 

عام 1968 ويعد اأكرث املمثلني تاأثًرا يف هوليوود

أجمل تعليق

»قد ل ت�صتطيع تغير 

الظروف اأو اجتاه الريح، 

لكنك ت�صتطيع تغير نف�صك 

ملواجهتها«.

عبداهلل حبيب احلربي
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ال�صناعي  القطاع  اإن  اقت�صادية  درا�صة  قالت 

يف  م��ل��ح��وًظ��ا  ت��ط��وًرا  �صهد  ال��ري��ا���ض  مبنطقة 

عدد  خاللها  ارتفع  املا�صية،  الثماين  ال�صنوات 

مبعدل  م�صنًعا   2858 اإىل   1467 من  امل�صانع 

منو �صنوي بلغ 11.9 يف املائة.

ت�صتحوذ على  الريا�ض  اأن  الدرا�صة،  واأ�صافت 

44 يف املائة من اإجمايل عدد امل�صانع باململكة، 
اإىل ا�صتقطاب  التو�صع يف القطاع  اأدى هذا  كما 

12.2 يف  بلغ  العاملة مبعدل  الأي��دي  من  املزيد 

املائة لي�صل لأكرث من 331 األف عامل هي الن�صبة 

الأكرب على م�صتوى مناطق اململكة، حيث ت�صكل 

نحو 39.3 يف املائة من اإجمايل القوى العاملة يف 

امل�صانع يف اململكة يف 2013م.

الدرا�صة اأعدها بنك املعلومات القت�صادية يف 

غرفة الريا�ض وك�صفت اأن ال�صناعات يف منطقة 

الريا�ض تتميز باأنها الأقل كلفة مقارنة باملناطق 

الأخرى، م�صرية اإىل اأن ن�صبة راأ�ض املال امل�صتثمر 

فيها اأقل بكثري وي�صكل 11.5 يف املائة من اإجمايل 

متويل امل�صانع باململكة العام املا�صي، كما �صجل 

ملحوًظا،  ارتفاًعا  للدرا�صة  وفقا  امل�صانع  متويل 

التو�صع يف خطوط الإنتاج  اإىل  حيث عزت ذلك 

للم�صانع القائمة واإقامة بع�ض امل�صانع احلديثة.

مبنطقة  امل�صانع  متويل  اإج��م��ايل  اإن  وق��ال��ت 

الريا�ض منا مبعدل �صنوي 11.9 يف املائة خالل 

من  ارت��ف��ع  حيث  املا�صية،  الثمانية  ال�صنوات 

اأن  موؤكدة  ري��ال،  مليون   101977 اإىل   52155
متويل  معدل منو  متو�صط  من  اأقل  الن�صبة  هذه 

امل�صانع على م�صتوى باقي مناطق اململكة، م�صرية 

اإىل اأن 91 يف املائة منها متول ذاتًيا بينما 31.5 

يف املائة تعتمد يف متويلها على القرو�ض احلكومية 

و19.8 يف املائة على القرو�ض التجارية.

اأن  م�صنًعا   825 �صملت  التي  الدرا�صة  وبينت 

ال�صناعي  القطاع  من�صاآت  من  املائة  يف   67.6
ي�صتحوذ  فردية  موؤ�ص�صات  عن  عبارة  بالريا�ض 

 1 97 يف املائة منها والن�صاء على  الرجال على 

يف املائة واأن 67 يف املائة منها تقع خارج املدن 

�صناعة  ن�صاط  مت��ار���ض  وغالبيتها  ال�صناعية 

بع�ض  اإىل  اإ�صافة  املعدنية  واملنتجات  امل��ع��ادن 

ال�صناعات الأخرى.

وقالت اإن العمالة الوافدة ت�صتحوذ على 73.7 

يف املائة من اإجمايل العمالة يف قطاع ال�صناعة، 

ي�صغلون  ال��ذي��ن  ال�صعوديني  ع��دد  ي�صل  بينما 

املائة  يف   53 اإىل  بالقطاع  الإداري���ة  الوظائف 

اللتزام  اأن عدم  موؤكدة  العمالة،  من جملة هذه 

يف  والتاأهيل  التدريب  ونق�ض  ال���دوام  ب��اأوق��ات 

جمال ال�صناعة وارتفاع الراتب تعد اأبرز العوامل 

القطاع  يف  ال�صعوديني  توظيف  من  حتد  التي 

اإىل  فيه  ال�صعودة  ن�صبة  ت�صل  ال��ذي  ال�صناعي 

26.3 يف املائة.

ويف تناولها للعوامل ال�صالبة ذات التاأثري على 

القطاع وفًقا لروؤية اأ�صحاب امل�صانع اأ�صارت اإىل 

الإعفاءات اجلمركية وقلة  تتمثل يف �صعف  اأنها 

ر�صد الفر�ض ال�صتثمارية يف �صتى مناطق اململكة 

وبع�ض املتطلبات الإلزامية احلكومية، اإ�صافة اإىل 

عوائق الت�صدير و�صعوبة احل�صول على التمويل 

وتقليد املنتجات »الغ�ض التجاري«.

وك�صفت يف هذا اجلانب عن اأن 52 يف املائة 

ا�صتخدامهم  اأ�صحابها  اأكد  املن�صاآت  اإجمايل  من 

املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية بينما 30 يف املائة 

منهم قالوا اإنهم ي�صتخدمون املوا�صفات الأوروبية، 

�صمان  ذلك  من  الهدف  اأن  اأ�صحابها  اأكد  حيث 

ال�صتمرارية يف ال�صوق واحل�صول على العطاءات 

واملناف�صة يف ال�صوق العاملية، كما اأن 30 يف املائة 

من املن�صاآت قالت اإنها تطبق نظم اجلودة بهدف 

وبغر�ض  اخلدمة  جودة  وحت�صني  التكلفة  خف�ض 

حت�صني و�صعها املايل.

جزر العبقرية

ال��������ع��������ق��������ل اخل�����������ص�����ب 

ل����ل����ت����وح����د.. ال���ع���ب���ق���ري���ة 

املكت�صبة واملفاجئة

������ص�����در م�����وؤخ�����راً 

ع���ن ال����دار ال��ع��رب��ي��ة 

ل��ل��ع��ل��وم ك��ت��اب »ج��زر 

ال��ع��ب��ق��ري��ة: ال��ع��ق��ل 

اخل�����ص��ب ل��ل��ت��وح��د، 

املكت�صبة  العبقرية 

وامل������ف������اج������ئ������ة« 

ل��ل��دك��ت��ور دارول���د 

ت���ري���ف���ريت، وق��د 

تاميت.  دان��ي��ل  للكتاب  ق��دم 

اأم���ا م��ن ق��ام ب��رج��م��ة ال��ك��ت��اب ف��ه��و امل��رج��م ب��ن��در حممد 

ال�صرقية  املنطقة  ب��ن��ادي  الرجمة  جلنة  ع�صو  احل��رب��ي، 

والر�صومات  ال�صور  بالعديد من  املزود  الكتاب  الأدبي، ويقع 

بقر�ض  مرفق  اأنه  كما  املتو�صط،  القطع  من  �صفحة   382 يف 

مو�صوعه. على  ال�صوء  ت�صلط  فيديو  مادة  يت�صمن 

العباقرة متالزمة 

ل��ف ع��ل��ى الإ���ص��اب��ة ب��ال��ت��وح��د ل��ق��ب »م��ت��الزم��ة  اأط��ل��ق امل��وؤ

وف�صوله  اخلم�صة  ال��ك��ت��اب  ق�����ص��ام  اأ يف  و���ص��رد  ال��ع��ب��اق��رة« 

 47 من  لأكرث  ا�صتمرت  جتربة  خال�صة  والع�صرين  الت�صعة 

والنماذج  والأمثلة  والق�ص�ض  والدرا�صات  الأبحاث  من  عاماً 

ويف  النادرة،  العباقرة  مبتالزمة  امل�صابني  عقول  يف  املثرية 

املتناق�ض. عاملهم 
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يعانون  الذين  الأ�صخا�ض  بع�ض  لدى  املتالزمة  هذه  تظهر 

اأ�صاب  اأذى  اأو  مر�ض  من  اأو  ال��دم��اغ،  منو  يف  ما  خلل  من 

وب��ال  ق��ادري��ن  يجعلهم  مم��ا  امل��رك��زي،  الع�صبي  ج��ه��ازه��م 

مقدمات على اإطالق قدرات ومهارات مقرنة بذكاء وذاكرة 

املعروفة يف  املجالت  اأكرث من  اأو  واحد  ا�صتثنائية يف جمال 

هذه  وت�صيب  الأداء،  من  متفاوتة  م�صتويات  وعلى  املتالزمة، 

بالتوحد. امل�صابني  من  ع�صرة  كل  بني  من  واحداً  املتالزمة 

املطر رجل 

مغرياً  م��و���ص��وع��اً  ت�صكل  امل��ح��رية  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  ولأن 

العاملية  ال�صينما  ف��اإن  عنه،  واحل��دي��ث  لت�صويره  وم�صوقاً 

مو�صوعاً  فكانت  عنها  تغفل  مل  التحديد  وجه  على  وهوليود 

ال�صهري  الفيلم  جميعاً  نعرف  ولعلنا  الأف��الم،  من  للعديد 

دا�صنت هوفمان  القدير  املمثل  فيه  الذي ج�صد  املطر«  »رجل 

الأو�صكار  »نال عنه جائزة  الإبهار  ب�صورة متقنة ل تخلو من 

الظاهرة  بهذه  امل�صابة  لل�صخ�صية  منوذجاً  ممثل«  كاأف�صل 

اأن ما ل نعرفه على الأرجح، وما �صنعرفه من  الغريبة، غري 

األهمت  حقيقية  �صخ�صية  هناك  اأن  هو  للكتاب،  ت�صفحنا 

ال�صينمائية. ال�صخ�صية 

عربية مناذج 

احلالت  بع�ض  ذكر  على  املرجم  ياأتي  للكتاب  مقدمته  يف 

يف  امل��ت��الزم��ة  بتلك  اأ�صيبت  ال��ت��ي  ���ص��م��اء  الأ بع�ض  وي��ذك��ر 

واأخ��رى  احل��الت  تلك  تكون  اأن  متمنياً  العربي؛  حميطنا 

العلم  اأوت���ي  مل��ن  ���ص��اغ��اًل  »���ص��غ��اًل  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  مثلها 

باأيديهم  ي��اأخ��ذ  ومل��ن  ول��ق��درات��ه��م،  لهم  والتقدير  والعطف 

جمتمعهم«.  يف  للم�صاركة  البناءة  وعقولهم 

قــــــــــــــــرأت لك..

اأجهزة  ا�صتخدام  اأن  علمية  درا���ص��ة  ك�صفت 

الكمبيوتر املحمول يف ت�صفح الإنرنت يف اأوقات 

الدرا�صة يوؤثر �صلبا على الدرجات الدرا�صية التي 

يحققها الطالب يف الختبارات.

مت�صجن  ولي���ة  جامعة  يف  ب��اح��ث��ون  وت��و���ص��ل 

ي�صتغرقها  ال��ت��ي  ال��ف��رة  اأن  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة 

يف  الف�صل  يف  الإن���رن���ت  ت�صفح  يف  ال��ط��الب 

على  الدخول  مثل  بالدرا�صة  ترتبط  ل  اأغرا�ض 

الربيد  على  وال��رد  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 

الإلكروين  الت�صوق  عمليات  واإجراء  الإلكروين 

وم�صاهدة مقاطع الفيديو ت�صتغرق 37 دقيقة يف 

اليوم الواحد.

طب  اأ�صتاذ  راف��ي��زا  ���ص��وزان  الباحثة  وذك��رت 

الدرا�صي  الأداء  اأن  البحث  ورئي�ض فريق  النف�ض 

للطالب يتاأثر نتيجة ذلك، مو�صحة اأن ا�صتخدام 

يف  ال��ط��الب  نتائج  على  �صلباً  ي��وؤث��ر  الإن��رن��ت 

اختبارات اآخر العام، حتى بالن�صبة لأكرث الطالب 

ح�صبما  العلمي،  التح�صيل  على  وحر�ًصا  تفوًقا 

املعني  ديلي«  »�صاين�ض  الإل��ك��روين  املوقع  اأف��اد 

بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا.

املتعلقة  ال�صارة  »العالقة  اأن  رافيزا  وذك��رت 

با�صتخدام الإنرنت يف غري الأغرا�ض الأكادميية 

تثري ت�صاوؤلت ب�صاأن �صيا�صة ت�صجيع الطالب على 

بهم  اخلا�صة  املحمول  الكمبيوتر  اأجهزة  اإح�صار 

لها يف  الف�صل عندما ل تكون هناك فائدة  اإىل 

ال�صتخدامات الدرا�صية«.

واأجريت الدرا�صة خالل برنامج لتدري�ض مادة 

كل  ت�صتغرق  حما�صرة   15 يت�صمن  النف�ض  علم 

منها �صاعة وخم�صني دقيقة بح�صور 507 طالب، 

ووافق 127 طالباً على امل�صاركة يف الدرا�صة التي 

تت�صمن الت�صجيل على جهاز خادم بديل مبجرد 

دخولهم على �صبكة الإنرنت.

وتبني اأن 83 طالًبا من امل�صاركني يف الدرا�صة 

دخلوا على �صبكة الإنرنت خالل اأكرث من ن�صف 

اأي�ًصا قيا�ض  عدد املحا�صرات، و�صملت الدرا�صة 

معدل ذكاء ودرجة حتفيز الطالب امل�صاركني مع 

ت�صجيل الدرجات التي حققها هوؤلء الطالب يف 

النتائج  اأن  رافيزا  واأك��دت  العام،  اآخر  اختبارات 

الأغرا�ض  الإنرنت حتى يف  ا�صتخدام  اأن  اأثبتت 

الدرا�صية ل ي�صاعد الطالب يف حتقيق درجات 

علمية مرتفعة يف الختبارات.

واأ�صافت رافيزا اأن »الدرا�صات ال�صابقة اأثبتت 

املحمول  الكمبيوتر  على  املالحظات  تدوين  اأن 

اليد،  بخط  املالحظات  تدوين  مثل  مفيدا  لي�ض 

�صا�صة  الطالب  يفتح  اأن  مبجرد  اأن��ه  مو�صحة 

الكمبيوتر املحمول، فاإن ذلك على الأرجح يغريهم 

تتعلق  ل  الكمبيوتر  على  اأخ��رى  باأن�صطة  للقيام 

باملادة الأكادميية«.

الباب  احلديثة،  التقنيات  فتحت 

اأمام العديد من العاملني يف جمالت 

خمتلفة، لأداء مهامهم الوظيفية من 

اأي مكان عرب الهاتف اأو الكمبيوتر 

اللوحي، وقد ر�صدت درا�صة حديثة 

الطريقة  لهذه  نف�صية  مزايا  ع��دة 

بع�ض  من  ح��ذرت  لكنها  العمل،  يف 

املخاطر.

اأن  حديثة  درا���ص��ة  ك�صفت  فقد 

العمل خارج جدران املكتب بوا�صطة 

اأو  جوالة  اأو  ثابتة  كمبيوتر  اأجهزة 

هواتف ذكية يزيد من �صاعات العمل 

اليومية، لكنه ي�صبب �صعوًرا بالر�صا 

لدى العاملني، فقد اكت�صف باحثون 

من معهد القت�صاد الأملاين مبدينة 

كولونيا، اأن الأ�صخا�ض الذين يعملون 

بهذه الطريقة يف اأملانيا، يزيد عدد 

ع�صر  عن  اليومية  عملهم  �صاعات 

�صاعات، لكن �صعورهم بالر�صا عن 

العمل مرتفع بالرغم من ذلك.

وق����ال ُم��ع��د ال���درا����ص���ة اأول��ي��ف��ر 

اأن  هو  لالهتمام  »املثري  �صتيتي�ض: 

من  ي�صعرون مبزيد  العاملني  هوؤلء 

على  العمل  اأداء  عرب  ال�صتقاللية 

لديهم  ي�صبح  حيث  ال��ن��ح��و،  ه��ذا 

كيفية  حتديد  يف  اأك��رث  ا�صتقاللية 

اأداء العمل ووقته ونوعيته«، مو�صًحا 

اأن ذلك يحدث نوًعا من التوازن يف 

مقابل زيادة �صاعات العمل.

بيانات  بتقييم  اخل����رباء  وق���ام 

العمل  ظ��روف  »درا���ص��ة  ا�صتطالع 

الأوروبية لعام 2015«، والتي �صملت 

األ��ف عامل م��ن 28  اأك��رث م��ن 43 

دولة يف الحتاد الأوروب��ي، وخم�ض 

لالحتاد،  لالن�صمام  مر�صحة  دول 

واألبانيا  وتركيا  و�صربيا  مونتيغرو 

�صوي�صرا  اإىل  بالإ�صافة  ومقدونيا، 

والرنويج. ويف املقابل، حذر اخلرباء 

من زيادة اأعباء العمل على املوظفني 

التوا�صل  على  ال��ق��درة  خ��الل  م��ن 

مهام  لإجن��از  م�صتمرة  ب�صفة  معهم 

املتنقلة،  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  ع��رب 

القطاع  العاملني يف  ونا�صدت نقابة 

ال�صناعي »اآي جي ميتال« باللتزام 

العمل  ل�صاعات  القانونية  باحلدود 

حتى خالل التحول الرقمي.

12 % نمو القطاع الصناعي بمنطقة الرياض

تصفح اإلنترنت يؤثر سلبًيا على نتائج االختبارات

العمل خارج جدران المكتب يزيد الشعور بالرضا
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لوحة الفعاليات

23 رجب15 رجب

24 رجب16 رجب

29 رجب18 رجب

24 رجب15 رجب

25 رجب17 رجب

29 رجب23 رجب

دورةملتقى

دورةمهرجان

ورشةمؤتمر

دورةمؤتمر

دورةمعرض

المنتدىمؤتمر

�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

 ال�سفر واال�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

مهارات احلديث واالإلقاء للموظفني

الوقت: من ١٠ �ض اإىل ٢٫٣٠ ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض

 االأ�سر املنتجة لذوي االإعاقة ٢

الوقت: من ٤٫٣ اإىل ١٠٫٣م

اجلهة املنظمة: جمعية االأطفال املعاقني

املكان: مركز امللك فهد الثقايف

مهارات الذكاء املايل  للموظفني

الوقت: من ١٠ �ض اإىل ٢٫٣٠ ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض

دور املراأة يف التنمية: نحو اقت�ساد مزدهر

اجلهة املنظمة: املر�سد الوطني للمراأة 

الوقت: ال�ساعة التا�سعة �سباحاً

املكان: املدينة اجلامعية للطالبات

االإيجابية يف بيئة العمل للموظفات

الوقت: من ٨ �ض اإىل ١٢ ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات٦

 الدويل اخلام�ض للإعاقة والتاأهيل

الوقت: من ٨م اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: مركز امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة

املكان: قاعة امللك في�سل للموؤمترات، فندق انرتكونتننتال

برنامج معاجلة الن�سو�ض »وورد« للموظفات

الوقت: من ٨ �ض اإىل ١٢ ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات٣

ال�سعودي الثاين للتطبيقات االإلكرتونية

الوقت: من ٤م اإىل ١م

اجلهة املنظمة: �سركة عنوان القيادة

املكان: فندق املوفنبيك

مهارات القراءة ال�سريعة للموظفات

الوقت: من ٨ �ض اإىل ١٢ ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات٧

 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

 الوطني االأول لل�سياقة الوقائية للمراأة

الوقت: من ٤م  اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: جمعية االأطفال املعاقني

املكان: املركز الدويل للمعار�ض واملوؤمترات
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17 �شعبان1 �شعبان

19 �شعبان7 �شعبان

22 �شعبان13 �شعبان

18 �شعبان1 �شعبان

22 �شعبان7 �شعبان

24 �شعبان14 �شعبان

دورةمؤتمر

ورشةمعرض

دورةمعرض

ورشةمؤتمر

برنامجدورة

دورةدورة

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/

العن�ان: البناء بالطني دليل �ضامل

امل�ؤلف: من�ض�ر بن نا�ضر اجلديد; حممد كا�ضر عبدالعزيز

ال�ضنة: 1438

كافة  على  املعا�سرة  املجتمعات  ت�ؤرق  مل��س�عات  ناجعة  حل�لً  بالطني  البناء  يقدم 

املي�سر،  الإ�سكان  وت�فري  البيئة،  على  واحلفاظ  الطاقة،  تر�سيد  حيث  من  امل�ست�يات 

واحلفاظ على الرتاث العمراين، وال�ستدامة يف البناء. ويقدم كتاب البناء بالطني دليل 

�سامل مادة علمية قيمة للممار�سني واملهتمني بالبناء بالطني املط�ر. فه� ثمرة عمل 

فريق متخ�س�س من اخلرباء، وذلك على مدى خم�سة ع�سر عاًما ويف اأكرث من خم�سني 

بلداً على م�ست�ى العامل. وقد مت يف هذا الدليل جتميع العديد من املعل�مات املتفرقة 

بت�سنيفها،  القيام  ومت  الثقافات،  خمتلف  يف  املرتاكمة  اخل��ربات  من  الكثري  ور�سد 

وترتيبها، وتب�سيطها لتك�ن يف متناول جمم�عة وا�سعة من املهتمني.

حتليل وت�ضميم النظم احلديثة

 Jeffrey A. مل�ؤلفه  النظم  وت�سميم  حتليل  كتاب  يعترب 

 Hoffer ; Joey F. George ; Joseph S. Valacich
وترجمة تركي بن عبد العزيز التميم، حممد اإبراهيم العدوي، 

حممد اأم�ن �سرابي اأكرث الكتب التي ت�سف عملية بناء الأنظمة 

واملنهجيات،  املفاهيم،  اإىل عر�س  بنائها، كما يهدف  اإعادة  اأو 

والطرق، والأدوات، ووجهات النظر ال�سرورية لتحليل وت�سميم 

الطرق  وتتبع  لفهم  واملهارات  املعرفة  تط�ير  وكذلك  النظم، 

من  العديد  اإىل  بالإ�سافة  النظم،  وت�سميم  لتحليل  احلديثة 

معظم  وت���ف��ري  النظم  وت�سميم  حتليل  تبني  التي  اجل���ان��ب 

هذا  وي�ستهدف  الإلكرتونية،  احلك�مة  اإط��ار  يف  اخل��دم��ات 

الكتاب دار�سي مقررات حتليل وت�سميم النظم يف تخ�س�سات 

عل�م احلا�سب ونظم املعل�مات الإدارية، وكذلك القائمني على حتليل وت�سميم النظم يف عملهم.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

 الدويل ال�سنوي التا�سع للجمعية ال�سعودية للرعاية 

احلرجة / الوقت: من ٨�ض  اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات 

ال�سحية

املكان: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز االأبحاث

التدري�ض امل�سغر الأع�ساء هيئة التدري�ض

التاريخ والوقت: ١٤٣٩/٨/١٧هـ من ٤م  اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض

 التعليم الرقمي

الوقت: من ٨�ض  اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: بي اإم اإي العاملية املحدودة

املكان: فندق ماريوت

نظرية الذكاءات املتعددة يف التدري�ض اجلامعي 

لع�سوات هيئة التدري�ض

الوقت: من ٨م  اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٥

امللتقى ال�سعودي الدويل الثاين للجودة

الوقت: من ١٠�ض  اإىل ٧م

اجلهة املنظمة: �سعودي كوالك�ض

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

مهارات البحث يف حمركات البحث للطلب

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: معهد اللغويات

التخ�س�سات ال�سحية

الوقت: من ٨�ض  اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز 

للعلوم ال�سحية 

املكان: جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية

دعم تعليم الطلب الأع�ساء هيئة التدري�ض

الوقت: من ٤م  اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض

خطة العمل الناجحة مل�سروعك الريادي  »رجال«

الوقت: من ٤ م اإىل  ٨م

اجلهة املنظمة: معهد امللك �سلمان لريادة االأعمال

املكان: مبنى ٦ الدور الثاين قاعة التدريب

نظام اإدارة التعليم blackboard  الأع�ساء هيئة 

التدري�ض

الوقت: من ٤م  اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض

تطوير وتنمية م�سروعك الريادي »رجال«

الوقت: من ٤ م اإىل  ٨م

اجلهة املنظمة: معهد امللك �سلمان لريادة االأعمال

املكان: مبنى ٦ الدور الثاين قاعة التدريب

اإعداد اال�ستمارات االإلكرتونية  لع�سوات هيئة 

التدري�ض

الوقت: من ٩�ض  اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٢

رجب 

1439ه�

( اإبريل )

2018م
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ت��ع��رف امل�����س��اءل��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

ملحا�سبة  ا�ستباقية  عملية  باأنها 

امل��ن��ظ��م��ات احل��ك��وم��ي��ة ع���ن ع��دم 

لها،  امل��خ��ط��ط  للنتائج  حتقيقها 

املواطنني  اإ�سراك  خالل  من  وذلك 

اخلدمات  متلقي  من  وامل�ستفيدين 

والتقييم  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اأع���م���ال  يف 

تقدمها  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  ل��ل��خ��دم��ات 

التزامها  املوؤ�س�سة احلكومية ومدى 

اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط  بتنفيذ 

والتنفيذية التي �سارك امل�ستفيدون 

يف �سياغتها.

لالأمم  العام  االأم��ني  ع��رف  وق��د 

امل��ت��ح��دة امل�����س��اءل��ة ب��اأن��ه��ا ال��ت��زام 

امل��ن��ظ��م��ة وم��وظ��ف��ي��ه��ا ب��اخل�����س��وع 

للمحا�سبة على حتقيق نتائج معينة 

امل�سوؤولية  توزيع  طريق  عن  حتدد 

ب�����س��ورة وا���س��ح��ة و���س��ف��اف��ة، رهنا 

بتوافر املوارد ومبا تفر�سه العوامل 

اخلارجية من قيود.

نهج  االج��ت��م��اع��ي��ة  ول��ل��م�����س��اءل��ة 

للم�ساركة  البناء اجليد  يرتكز على 

املواطنون  فيها  يت�سارك  املدنية، 

غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  ال��ع��ادي��ون 

مبا�سر عن طريق منظمات املجتمع 

امل����دين ال��ت��ي مت��ث��ل��ه��م، وذل����ك يف 

واخلطط  امليزانيات  واإعداد  و�سع 

واقراح  والتنفيذية،  اال�سراتيجية 

ومراجعة  االإداري����ة،  االإ���س��الح��ات 

ال��ع��وائ��د وامل��ن��اف��ع االج��ت��م��اع��ي��ة، 

قيا�س  بطاقات  وت�سميم  وو���س��ع 

النتائج.

تطبيق  ع��ن��د  ال��ت��ف��ك��ري  وي��ع��ت��م��د 

حماور  على  االجتماعية  امل�ساءلة 

والعقاب،  الثواب  نهج  هي:  خم�سة 

م�ستوى  الرئي�سية،  االأداء  توجهات 

عمق  احلكومي،  بالقطاع  املوؤ�س�سة 

ت��ف��اع��ل امل��واط��ن��ني م���ع احل��ك��وم��ة 

و�سمولية  التخطيط،  م��راح��ل  يف 

امل�����س��ارك��ة مب���ا يف ذل���ك ال��ف��ئ��ات 

املهم�سة واملحرومة من املواطنني.

وي���ت���ط���ل���ب حت���ق���ي���ق م�����س��اءل��ة 

بيئة  ت���وف���ر  ف��اع��ل��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 

ت�����س��ري��ع��ي��ة داع����م����ة م����ن االأط����ر 

والقدرات  والقوانني،  وال�سيا�سات 

�سواء  املعنية  لالأطراف  املوؤ�س�سية 

حكومية،  غ��ري  اأو  حكومية  ك��ان��ت 

االج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����س��اءل��ة  اأن  اإال 

اأربعة حماور  على  تركيزها  ين�سب 

ا�سراتيجية؛ اأولها �سهولة الو�سول 

ي��ع��د حق  ح��ي��ث  امل��ع��ل��وم��ات،  اإىل 

اخلطوة  املعلومات  على  احل�سول 

من  امل�����س��اءل��ة  ط��ل��ب  ن��ح��و  االأوىل 

ويعد  املختلفة،  املعنية  االأط���راف 

وتنظيمي  ق���ان���وين  اإط�����ار  و���س��ع 

ي�سمن الو�سول اإىل املعلومة ونظم 

وممار�سات االإف�ساح عن املعلومات 

ذات  العامة  املعلومات  وا�ستخدام 

االأ�سا�سية  امل�����س��ائ��ل  م��ن  ال�����س��ل��ة، 

املتعلقة بحق احل�سول على  الهامة 

املعلومة.

منظمات  فعالية  الثاين  املحور 

تتحقق  ل��ن  اإذ  امل����دين؛  امل��ج��ت��م��ع 

فعالية  دون  االجتماعية  امل�ساءلة 

املمثلة  امل���دين  املجتمع  منظمات 

من  لتتمكن  امل��واط��ن��ني  لقطاعات 

�ساحبة  العامة  املوؤ�س�سات  م�ساءلة 

ال�����س��ل��ط��ة، وث���ال���ث ت��ل��ك امل��ح��اور 

اإدارتها،  وطرق  املوازنات  �سفافية 

العامة  اخلدمات  حت�سني  ورابعها 

ال�سحة  جم���االت  يف  االأ���س��ا���س��ي��ة 

والتعليم واملياه وال�سرف ال�سحي.

وقد حققت امل�ساءلة االجتماعية 

وحت�سني  ت��ع��زي��ز  يف  ه��ام��ا  دورا 

حت�سني  يف  متثل  احلكومي  االأداء 

ن��وع��ي��ة وف��ع��ال��ي��ة وا���س��ت��م��راري��ة 

يف  احلكومة  والتزام  امل�سروعات، 

املطلوبة  باجلودة  حتقيق اخلدمات 

وتقوية ال�سعور بامللكية لدى متلقي 

اخلدمات واحلفاظ على اخلدمات 

املقدمة.

وق����د اه��ت��م��ت ع����دة م��ن��ظ��م��ات 

فمثال  االأمر،  بهذا  واإقليمية  دولية 

اأظ���ه���رت جت��رب��ة ال��ب��ن��ك ال���دويل 

يف  املدنية  امل�ساركة  اأن  االأخ���رية 

عن  امل���ق���دم���ة  اخل���دم���ات  اإدارة 

عززت  االجتماعية  امل�ساءلة  طريق 

�سفافية  ع��ن  ال��ذه��ن��ي��ة  ال�����س��ورة 

املوؤ�س�سات العامة لدى امل�ستفيدين، 

وت�سعى »امل�ساءلة االجتماعية« لدى 

موؤ�س�سات  بناء  اإىل  ال��دويل  البنك 

املدنية  امل�ساركة  ت�ستخدم  حملية 

واالإج���راءات  ال�سيا�سات  لتح�سني 

العامة  اخلدمات  واأداء  وال��رام��ج 

وال�سفافية  امل�ساءلة  م�ستوى  ورفع 

يف �سياق من الالمركزية.

االجتماعية  امل�ساءلة  وت�ساعد 

املواطنني  بني  ال�سالت  تقوية  على 

ت�ساعد  بينما  املحلية،  واحلكومات 

ال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة وم��ق��دم��ي 

اخلدمات على اأن يكونوا اأكرث قدرة 

على تلبية اأولويات الفقراء.

وتتعمق  تتو�سع  ال��وق��ت  ومب��رور 

لدى  االجتماعية  امل�ساءلة  مفاهيم 

ومنظمات  الناه�سة  املجتمعات 

ث��الث  خ���الل  م��ن  امل���دين  املجتمع 

فئات رئي�سية هي التي�سري، واحلوار 

اإميانا  وذلك  وال�سراكة،  وامل�ساورة، 

بدور امل�ساءلة االجتماعية يف تعزيز 

م�ستوى االأداء احلكومي وحت�سينه.

د. اأبوالن�سر م�سطفى اأحمد

عمادة التطوير واجلودة

�سبع  جتارب  ا�ستعر�سنا  اأن  بعد 

دول يف كيفية تبني وتوطني التقنية، 

اأن نعرج على جتربة اململكة  لنا  اآن 

اأغوارها  لن�سر  ال�سعودية  العربية 

ون�ستعر�س اأطوارها يف كيفية تبني 

بعد  اململكة،  يف  وتوطينها  التقنية 

بف�سل  م��ادًي��ا،  ق��ادرة  اأ�سبحت  اأن 

اهلل ثم وجود البرول وا�ستثماراته، 

ع��ل��ى اال����س���ت���ف���ادة م���ن م��ع��ط��ي��ات 

العمليات  وتن�سيط  لتحريك  التقنية 

التنموية املت�سارعة وجتهيز البنيات 

وال��زراع��ة  ال�سناعة  يف  االأ�سا�سية 

وال�سحة واالت�ساالت والتعليم.

ال��ت��ج��رب��ة  اأن  امل����ع����روف  م����ن 

منذ  املجال  ه��ذا  دخلت  ال�سعودية 

بدء تطبيق خطط التنمية اخلم�سية 

الت�سعينات  بداية  مع  انطلقت  التي 

الهجرية والتي اتخذت منها اململكة 

تنمية  اإىل  وو�سوالً  للتقدم  اأ�سلوًبا 

اق��ت�����س��ادي��ة ورق����ي ح�����س��اري عر 

و�سياغة  ُم���ت���اأنٍّ  ت��ن��م��وي  تخطيط 

واعية ينطلق منها ذلك التخطيط.

لقد اتخذت الدولة من التخطيط 

االأه��داف  لتحقيق  للتنمية  اأ�سلوًبا 

تنموية  مراحل  خ��الل  من  امل��رج��وة 

�ساملة بدًءا من املرحلة االأوىل قبل 

اأربعة عقود ونيف، وكان ثمة خطط 

مر�سومة وبرامج طموحة اآلت الدولة 

لتطبيقها  ت�سعى  اأن  نف�سها  على 

وتنفيذها، ثم بداأت معطيات التنمية 

ترى بعد ذلك لتاأخذ الدولة بزمام 

واإدخ��ال  الرامج  و�سع  يف  املبادرة 

التقنيات وتطوير العن�سر الب�سري.

تنبئ  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م���ن  وك����ان 

النمو  ع��وام��ل  ت��واف��ق  ع��ن  التجربة 

وا�ستجابة املنطق احلديث، وكان من 

الركيز على  تلك اخلطط  اأولويات 

والتجهيزات  التحتية  البنى  اإيجاد 

الطرق  فكانت  املتكاملة،  االأ�سا�سية 

الال�سلكية  واالت�����س��االت  امل��ع��ب��دة 

واجلامعات  وامل�ساجد  وامل��ط��ارات 

وامل��ي��اه  وال��ك��ه��رب��اء  وامل�ست�سفيات 

وال�سرف ال�سحي، وكل ذلك اأوجد 

واإ�سعاده  وراحته  املواطن  اأج��ل  من 

و�سمان رفاهيته.

»ال��دمي��وغ��رايف«  للعامل  ون��ظ��ًرا 

تتميز  ال���ذي  وال��و���س��ع اجل��غ��رايف 

الكثري  اإن�ساء  كان  فقد  اململكة،  به 

وامل��ط��ارات  ال�سريعة  ال��ط��رق  م��ن 

احل��دي��ث��ة وامل���وان���ئ ال��رح��ب��ة ي��اأت��ي 

م�سوؤولية  اإط����ار  يف 

مواجهة  يف  ال��دول��ة 

كل التحديات، وكانت 

ك��ل ه���ذه ال��ن��ت��اج��ات 

م��ن اآث���ار واإف����رازات 

ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة، 

الدولة  اأدرك��ت  حيث 

م����ع ال��������رثوة ال��ت��ي 

عليها،  بها  اهلل  اأف��اء 

�سيء  الت�سنيع  اأن 

اأ���س��ا���س، ف��ب��دالً من 

ب�سعر  ال��ب��رول  بيع 

م��ن  ب����د  ال  اخل������ام 

وت�سنيعه  ت��ك��ري��ره 

وامل��راف��ق  املجمعات  اإن�����س��اء  ف��ك��ان 

واملدن ال�سناعية العمالقة.

لقد كان من اأهم لوازم التحديث 

الفهم  ه��و  وال��ت��ج��دي��د  وال��ت��ط��وي��ر 

لتطويع  اجل���اد  وال��ت��ق��ب��ل  ال���واع���ي 

التقنية يف جماالتها املختلفة، ولقد 

ال��ري��االت  ب��الي��ني  اململكة  �سرفت 

وك��ان  االأ���س��ا���س��ي��ة،  بنيتها  الإر���س��اء 

ال���ه���دف االأ���س��م��ى ل��ه��ذا االإن���ف���اق 

ثم  وم��ن  التقنية  نقل  ه��و  ال�سخي 

توطينها اأو زرعها اأ�سا�ساً لي�سعد بها 

اأر�سها،  على  يعي�س  الذي  االإن�سان 

واالإن�سان هنا هو بال �سك العن�سر 

النظر  بغ�س  وامل�ستهدف  االأ�سا�سي 

عن االآلة ذاتها وما تقوم به وتوؤديه 

من وظائف ومهمات.

اهتماماً  اململكة  اه��ت��م��ت  ل��ق��د 

ال��ت��ق��ن��ي��ة، وخطت  ب��ت��وط��ني  ك��ب��رًيا 

التعليم  جم��ال  يف  وا�سعة  خطوات 

ال��ق��ادرة  الوطنية  ال��ك��وادر  وتكوين 

ع��ل��ى ت��وط��ني ال��ت��ق��ن��ي��ة، ف��اأ���س��ب��ح 

والباحثون  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

عظمى  اأغلبية  ي�سكلون  ال�سعوديون 

ال�سعودية، كما زادت  يف اجلامعات 

من  ك��ل  يف  العلمي  البحث  م��راك��ز 

زي��ادة  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني 

م�سطردة، ومن اأبرزها مدينة امللك 

و�سركة  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز 

واملوؤ�س�سة  �سابك،  و�سركة  اأرامكو، 

واملهني،  التقني  للتدريب  العامة 

املوؤ�س�سات  م��ن  ك��ث��ري  ع��ن  ف�����س��اًل 

االأكادميية واجلامعية االأخرى.

التقنية  نقل  عملية  اأن  واملالحظ 

فقط  اال���س��ت��ح��واذ  ب��ه��ا  يق�سد  ال 

ب�سورتها  وامل��ع��دات  االأج��ه��زة  على 

التقنية  املعارف  نقل  بل  املج�سدة، 

امل��ه��ارات  يف  ممثلة 

امل��ه��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة 

واخل��رات االإداري��ة 

وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، اأم��ا 

ت����وط����ني ال��ت��ق��ن��ي��ة 

وت���ط���وي���ع���ه���ا ف��ه��ي 

يتم  ال��ت��ي  العملية 

تنمية  خ��الل��ه��ا  م��ن 

امل���ل���ك���ات ال��ذات��ي��ة 

مع  الفني  للتعامل 

االأج��ه��زة وامل��ع��دات 

احل���دي���ث���ة وع��م��ل 

الالزمة  التعديالت 

لتالئم طبيعة  عليها 

املجتمع وظروف البيئة املحلية.

امل��م��ل��ك��ة نقل  ت�����س��م��ن  وح���ت���ى 

لنجاح  الالزمة  احلديثة  التقنيات 

على  عملت  ال��ت��ن��م��وي��ة،  امل�����س��اري��ع 

قيام  لت�سجيع  جمزية  حوافز  و�سع 

تلك  وجنحت  امل�سركة،  امل�ساريع 

من  الكثري  حتقيق  يف  ال��ت��وج��ه��ات 

املجاالت  يف  العمالقة  االإجن���ازات 

مقارنة  كافة  واالإنتاجية  اخلدمية 

بغريها من الدول، ودون اأن ت�سطر 

بنوعية  تتعلق  تنازالت  اإعطاء  اإىل 

العاملية  الفنية  واالجتاهات  التقنية 

فيها، اأو اختيار اأنواع اأقل تطوراً.

ويعد برنامج التوازن االقت�سادي، 

ال�سعودية  ال��ك��ي��ان��ات  اأك����رث  اأح����د 

باعتباره  التقنية،  بتوطني  اهتماماً 

طويل  ا�ستثمارياً  �سناعياً  برناجماً 

�سركات  رب��ط  اإىل  يهدف  االأج���ل، 

القطاع اخلا�س ال�سعودية بال�سركات 

اال�ستفادة  من  ومتكينها  االأجنبية 

لدى  واملتطورة  العالية  التقنية  من 

ال�سريك االأجنبي ونقلها اإىل اململكة 

وتوطينها.

�سبكات  امل��م��ل��ك��ة  اأق���ام���ت  ك��م��ا 

ات�سال وا�سعة تغطي جميع اأرجائها، 

لتحلية  حمطات  بناء  على  وعملت 

الكهربائية  ال��ط��اق��ة  واإن��ت��اج  امل��ي��اه 

كمنتج مرافق، كما جنحت يف اإن�ساء 

من  اأك���رث  ق��وام��ه��ا  �سناعية  م���دن 

تُ�ستخدم  منتجاً  م�سنعاً   »2720«

مكنت  احل��دي��ث��ة،  التقنيات  فيها 

را�سخة  �سناعية  قاعدة  اإر�ساء  من 

ك��ان لها اأث��ر ب��ارز يف دع��م اجلهود 

ال�سناعية  التقنيات  وتوطني  لنقل 

املتقدمة.

االإجن���ازات يف  تلك  واكبت  ولقد 

نقل التقنية جهود اأخرى نحو النقل 

والتوطني،  والتطويع  واال�ستيعاب 

اإن�ساء  يف  التو�سع  اأهمها  من  ك��ان 

املوؤ�س�سات التعليمية العامة والعالية، 

التعليم الفني والتدريب  وموؤ�س�سات 

من  ب�سرية  كفاءات  لتخريج  املهني؛ 

ق��ادرة  وفنيني،  ومهند�سني  علماء 

على التعامل مع التقنية وا�ستيعابها 

تطوير  اإىل  اإ���س��اف��ة  وت��وط��ي��ن��ه��ا، 

مراكز  واإن�ساء  االإنتاجية  املوؤ�س�سات 

البحث والتطوير يف القطاعني العام 

واخلا�س وتوفري اخلدمات امل�ساندة 

ب���راءات  وت�سجيل  م��ع��ل��وم��ات  م��ن 

اخراع ومكاتب ا�ست�سارية هند�سية، 

اإ�سافة اإىل ر�سم ال�سيا�سات وو�سع 

لنقل  والتقنية  العلمية  اخل��ط��ط 

التقنية وتوطينها وتطويرها.

تنمية  اإىل  اململكة  اجتهت  كما 

وت��ع��زي��ز ال�����س��ن��اع��ات االإل��ك��رون��ي��ة 

الوطني  االقت�ساد  تعزيز  اأج��ل  من 

وال��ت��ق��ل��ي��ل م����ن االع���ت���م���اد ع��ل��ى 

االأم��وال  وتدوير  االأجنبية  امل�سادر 

من  واحلد  املحلي  االقت�ساد  داخل 

ا�ستنزاف املوارد املالية يف ا�سترياد 

االإل��ك��رون��ي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات  التقنية 

ال��ت��ك��ل��ف��ة، وك��ذل��ك توفري  ال��ع��ال��ي��ة 

االأمر  و�سيانتها؛  ت�سغيلها  تكاليف 

امل��دف��وع��ات  م��ي��زان  يح�سن  ال���ذي 

وي��رف��ع ال��ن��اجت ال��وط��ن��ي االإج��م��ايل 

اإ�سافة اإىل توطني التقنية املتقدمة.

وم���ن اخل��ط��وات ال��وا���س��ع��ة نحو 

اأن�سئت جامعة امللك  التقنية  توطني 

عبداهلل للعلوم والتقنية بهدف اإحياء 

وتركز  االإ�سالمي،  العامل  يف  العلوم 

نحو  خ��ا���س  ب�سكل  فيها  ال��ت��وج��ه 

التعليم العايل والبحث العلمي حيث 

البيئية  العلوم  برامج يف  فيها  تقدم 

والريا�سية  والهند�سية  والبيولوجية 

والفيزيائية وعلوم احلا�سوب.

تقدًما  اجل��ام��ع��ة  حققت  ول��ق��د 

اإذ  قيا�سي،  زمني  وق��ت  يف  ك��ب��رًيا 

ت�سغل حالًيا مركًزا متقدًما كواحدة 

من اجلامعات االأكرث بحوًثا واالأغزر 

اإنتاًجا من حيث الدرا�سات البحثية، 

علن موؤخًرا اأنها تعتر االأ�سرع 
ُ
كما اأ

النخبوية  العامل  جامعات  بني  منًوا 

والبحث  الن�سر  �سجالت  جمال  يف 

الت�سنيف  ح�سب  وذلك  واالقتبا�س 

العاملي �سانغهاي لعام 2015م. 
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

اجلامعة يف معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

تك�سف املعار�س والفعاليات الثقافية ب�سفة عامة قدراً كبرياً من رقي 

واأهمية املدن والدول التي ت�ست�سيفها، خا�سة اأن جناح هذه الفعاليات ال 

يتوقف فقط على تي�سري االإجراءات الر�سمية التي تقدمها الدولة لتحفيز 

غالبية  عليه  اأمر حتر�س  فهو  امل�ساركة،  على  واجلهات  االأخ��رى  الدول 

الدول عر تقدمي الت�سهيالت التي باتت مت�سابهة تقريباً، بهدف جذب 

التي  الثقافية  الفعاليات  يف  للم�ساركة  واجلهات  ال��دول  من  عدد  اأكر 

تقيمها على اأرا�سيها، وهو ما يجعلنا نتوقف قلياًل عند موؤ�سرات جناح 

هذه الفعاليات الثقافية، واأهميتها يف بناء �سمعة متميزة عن الوطن.

الذي  2018م  لعام  دورت��ه  للكتاب يف  ال��دويل  الريا�س  معر�س  ولعل 

ال�سريفني  واالإع��الم  حتت رعاية خادم احلرمني  الثقافة  وزارة  نظمته 

اآل �سعود - يحفظه اهلل - مبركز الريا�س  امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

الدويل للمعار�س واملوؤمترات خالل الفرة من 14-24 مار�س حتت �سعار 

»الكتاب م�ستقبل التحول« يعد منوذجاً لهذه الق�سية املهمة.

فقد ك�سفت االإح�سائيات املن�سورة عن هذه االحتفالية الثقافية التي 

حملية  ن�سر  دار   520 م�ساركة  عن  �سنوياً،  الريا�س  مدينة  حتت�سنها 

وعربية واأجنبية يف املعر�س متثل 27 دولة، اإ�سافة اإىل عدد من الوزارات 

واجلهات الوطنية، وبلغ عدد زوار املعر�س 911.635 زائراً، وهو عدد 

دورة  الزائرين يف  اأكرث من �سعف عدد  اأهل االخت�سا�س ميثل  بح�سب 

80 فعالية متنوعة �سملت  املعر�س  2017م، كما ت�سمن  املن�سرم  العام 

ور�س عمل ولقاءات حوارية وندوات وغريها.

ومن وجهة نظري فاإن حر�س املهتمني بال�سوؤون الثقافية والعلمية على 

تقدم  التي  املتنوعة  الفعاليات  كافة  من  واال�ستفادة  املعر�س  هذا  زيارة 

فيه هو موؤ�سر مهم لنجاح هذا املعر�س، فتعاطي البيئة مع هذا احلدث 

الثقايف كان متميزاً، حيث ك�سف بو�سوح مدى االهتمام بالعلم والثقافة.

كما جاء حر�س قنوات التوا�سل وو�سائل االإعالم على نقل الفعاليات 

عن  م�سرفة  �سورة  للجميع  لتقدم  املعر�س  هذا  ت�سمنها  التي  اليومية 

مدينة الريا�س، وحر�سها على امل�ساركة يف هذا احلدث الثقايف اجللل، 

وهو ما ي�سهم يف بناء �سمعة متميزة عن مدينة الريا�س ومن ثم الدولة، 

خا�سة اإذا اأمعنا النظر يف لغة االأرقام التي توؤكد ذلك.

وبحمد اهلل وتوفيقه �ساركت دار جامعة امللك �سعود للن�سر يف معر�س 

الريا�س الدويل للكتاب يف دورته لعام 2018م، حيث تعر هذه امل�ساركة 

�سنوياً عن مدى متيز اجلامعة، وما زاد من متيزها هذا العام هو ثراء 

وتنوع معرو�ساتها، حيث �ساركت الدار باأكرث من 650 عنواناً من الكتب 

اجلامعة،  تقدم  عن  تعر  م�ساركة  وه��ي  املحكمة،  العلمية  وامل��ج��الت 

واإ�سهامها امل�ستمر يف ن�سر العلم والثقافة.

هذا  واأن  خا�سة  للجامعة،  عديدة  اأهدافاً  امل�ساركة  هذه  حتقق  كما 

املعر�س يعد من اأهم معار�س الكتب الذي ت�سارك فيه �سنوًيا نخبة من 

الدول واجلهات ويرتاده عدد هائل من الرواد، مما يجعله حدثاً ثقافياً 

جديراً باالهتمام والرعاية.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

التقنية بين النقل والتوطين: التجربة السعودية

المساءلة االجتماعية تعزز أداء المنظمات الحكومية التثقيف الصحي أول إجراءات الوقاية
لقد �سهدت العقود املا�سية تغرياً جذرياً يف اأمناط االأمرا�س وانت�سارها 

ال�سيما  املزمنة  االأمرا�س  اإىل  املعدية،  االأمرا�س  من  املجتمع  اأف��راد  بني 

ال�سغط  كاأمرا�س  املعي�سي  النمط  باأمرا�س  عنها  يعر  التي  االأمرا�س 

والقلب وال�سكري.

وكثري من هذه االأمرا�س اإمنا هي نتيجة ل�سلوك خاطئ، ومن هنا فاإن 

التثقيف ال�سحي هو حجز الزاوية للوقاية من هذه االأمرا�س، بل هو اأول 

منا�سط تعزيز ال�سحة، فمن خالله يتم االرتقاء باملعارف واملعلومات وبناء 

التوجهات وتغيري ال�سلوكيات ال�سحية.

مما  فكثري  ال�سحي،  بالتثقيف  خا�ساً  اهتماماً  االإ�سالم  اهتم  ولقد 

يف  يندرج  ال�سحة  حول  رة  املطَهّ النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  يف  ورد 

اإطار التثقيف ال�سحي، وهذه الن�سو�س ال�سرعية ت�سكل للمثقف ال�سحي 

ال�سحي،  التثقيف  اأن�سطة  يف  خاللها  من  ينطلق  متيناً،  �سرعياً  اأ�سا�ساً 

فالتثقيف ال�سحي يكون اأجدى واأكرث وقعاً يف نفو�س النا�س عندما ننطلق 

فيه من منطلقات �سرعية وتوجيهات دينية، فالنا�س اأكرث تقبُّاًل لالإر�سادات 

ال�سحية عندما يعلمون اأنها جزء من تعاليم دينهم.

وخالل ال�سنوات االأخرية مت االرتقاء مبفاهيم التثقيف ال�سحي فاأ�سبح 

واأ�ساليب  ال�سلوكية والربوية  النظريات  ي�ستخدم  املعرفة  من علوم  علماً 

االت�سال وو�سائل التعليم ومبادئ االإعالم لالرتقاء بامل�ستوى ال�سحي للفرد 

واملجتمع. 

ويجب علينا التذكري باأن م�سوؤولية التثقيف ال�سحي هي م�سوؤولية كل 

واأخ�سائي  الطبيب  من  بدءاً  ال�سحية،  الرعاية  يف  يعمل  موؤهل  �سخ�س 

ومن  االجتماعي،  االأخ�سائي  اإىل  باملمر�سة  م��روراً  ال�سحي،  التثقيف 

حق كل مري�س يح�سل على الت�سخي�س والدواء اأن يجد �سخ�ساً يحاوره 

ويعطيه جزءاً من وقته ليجيبه عن جميع ت�ساوؤالته وي�ساعده على اتخاذ 

القرار املنا�سب.

فار�س حممد القحطاين

كلية العلوم
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

عبدالرحمن  ال�شمراين

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الت�شوير

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

�سمال  �سكان  من  الكثري  ا�ستيقظ  املا�سي  الأحد  ليل  منت�سف  قبيل 

م�سادات  اأنها  بعد  فيما  تبني  انفجارات،  اأ�سوات  على  الريا�ض  مدينة 

الدفاع اجلوي التي حاولت اعرتا�ض �سواريخ مت اإر�سالها من احلوثيني 

املعتدين باليمن.

خرج الكثري منا يت�ساءل عن م�سدر و�سبب هذه النفجارات التي كانت 

قوية خا�سة يف اأحياء �سمال �سرق الريا�ض، وكذلك جامعة امللك �سعود، 

ولقد راأيت مع نوافذ منزيل كيف اأن الكثريين يف ذعر وخوف رغم اأنها 

اأ�سوات انفجارات حمدودة وانتهت يف حينها.

قبل هذه احلادثة ويف حينها وبعدها، كلنا على يقني اأن نعمة الأمن ل 

مثيل لها ولي�ض لها ثمن البته، والأمن يف الوطن �سيء اأ�سا�سي وقاعدة 

لأي تقدم �سواء يف البناء اأو التعليم اأو الزراعة اأو ال�سناعة اأو اأي منحى 

من مناحي النمو والتطور، �سواء على م�ستوى الفرد اأو العائلة اأو املجتمع 

اأو الدولة. لهذا عندما دعا اإبراهيم عليه ال�سالم لأهل البلد احلرام بداأ 

بالأمن قبل الغذاء، حيث قال اهلل �سبحانه وتعاىل على ل�سانه: »َواإِْذ َقاَل 

ْهلَُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن اآَمَن ِمنُْهم 
َ
اإِبَْراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا بَلًَدا اآِمًنا َواْرُزْق اأ

ِ َوالَْيْوِم اْلآِخِر«.
َّ

ِباهلل

واأمان  اأمن  وعا�ض طوال حياته يف  وترعرع  ُولد  منا  الكثري  اأن  رمبا 

ورغد من العي�ض، ومل مير باحلروب واجلوع واخلوف الذي كان يعانيه 

لنا  الدول منها املجاور  من  اأن كثرًياً  اأجدادنا يف هذه املنطقة، ومعلوم 

ومنها البعيد تعاين ل�سنوات طوال من ويالت احلروب واخلوف واجلوع 

وهلل  واأم��ان،  اأم��ن  من  فيه  نعي�ض  ما  ويتمنون  وال��دي��ار،  للدور  والدمار 

الف�سل واملنة. �ستبقى اململكة العربية ال�سعودية اآمنة م�ستقرة ويف رغد 

العدو احلاقد �سواء كان  العي�ض بف�سل اهلل وحفظه، ولن ي�ستطيع  من 

مند�ساً بيننا اأو خارجياً للنيل من ذلك، وكل هذا بعون وف�سل وحفظ من 

اهلل ثم بتم�سكنا بديننا وثوابتنا وبالرتابط بني قيادتنا احلكيمة واملوفقة 

وعلمائنا وكامل مكونات �سكانه �سواء كانوا مواطنني اأو مقيمني.

اللهم احفظ قيادتنا وعلماءنا وجمتمعنا من كل �سر ومكيدة، ورد كيد كل 

عدو يف نحره واطفئ كل فتنة و�سر ي�ستهدف هذا البلد وجميع بالد امل�سلمني.

كلية علوم احلا�سب واملعلومات

وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

رب اجعل هذا بلًدا آمنًا

yaalotaibi@ksu.edu.sa

حرية  حتى  �سوابط  حرية  لكل 

القلم يف التعبري عن الراأي والفكر؛ 

ج��رد  اإن  ال��ق��ل��م،  ل��ذل��ك  مي��ك��ن  اإذ 

كلماته  تنطلق   اأن  ال�سوابط،  من 

ه��دف،  اأو  معنى  دون  كالر�سا�ض 

والتعبري،  ال���راأي  بحرية  متذرعة 

الأف��واه  تكميم  هنا  املق�سود  ولي�ض 

اأن  املق�سود  ولكن  الأقالم،  ك�سر  اأو 

ينتهج الراأي امل�سار ال�سحيح حمققا 

اأه���داف���ه امل���رج���وة م��ن��ه يف ح��دود 

ال�سوابط ال�سرعية والنظامية.

اأحد  هي  والتعبري  ال��راأي  وحرية 

حقوق الإن�سان التي تكفلت ال�سريعة 

يف  و�سيانته  بحفظه  الإ���س��الم��ي��ة 

والتي  ال�سرعية،  ال�سوابط  اإط��ار 

ال��غ��اي��ة من  ت��ك��ون  اأن  اأه��م��ه��ا  م��ن 

اهلل  م��ر���س��اة  ال����راأي  ع��ن  التعبري 

تعاىل وخدمة م�سالح امل�سلمني، واأن 

تراعي  يرتبط ذلك احلق مبرجعية 

املعتقدات والقيم الدينية، واأن يوؤخذ 

عن  تنجم  التي  الآث��ار  العتبار  يف 

التعبري عن الراأي.

يكون  اأن  يجب  ف��ال��راأي  ل��ذل��ك، 

لقوله  موثوقة  م�سادر  اإىل  م�ستنًدا 

تعاىل »يا اأيها الذين اآمنوا اإن جاءكم 

فا�سق بنباأ فتبينوا اأن ت�سيبوا قوما 

فعلتم  م��ا  على  فت�سبحوا  بجهالة 

التثبت من  م��ن  ب��د  ف��ال  ن��ادم��ني«، 

الراأي؛  عليه  بني  وما  اخلرب  �سحة 

جتنًبا لإثارة البلبلة والفو�سى، وقد 

تاأكيد ذلك احلق يف العديد من  مت 

الإع��الن  ومنها  ال��دول��ي��ة،  امل��واث��ي��ق 

مادته  يف  الإن�سان  حلقوق  العاملي 

الثامنة ع�سرة.

ون���ظ���اًم���ا ف�����اإن ح���ري���ة ال�����راأي 

والتعبري حق مكفول للجميع، طبًقا 

ال�سادر  والن�سر  املطبوعات  لنظام 

اأ/90 يف  رق���م  امل��ل��ك��ي  ب��امل��ر���س��وم 

امل��ادة  ن�ست  حيث   ،1424/8/27
عن  التعبري  »حرية  اأن  على  الثامنة 

و�سائل  مبختلف  مكفولة  ال����راأي 

ال�سرعية  الأحكام  نطاق  يف  الن�سر 

والنظامية«. وحددت املادة التا�سعة 

اأي  لإجازة  القانونية  ال�سوابط  منه 

اأحكام  تخالف  األ  واأهمها  مطبوعة 

باأمن  واأل تخل  الإ�سالمية  ال�سريعة 

ت��وؤدي  اأو  ال��ع��ام  نظامها  اأو  ال��ب��الد 

اأو  املواطنني  ب��ني  الفرقة  ب��ث  اإىل 

وحرياتهم  الأف��راد  بكرامة  امل�سا�ض 

اأو  الإج���رام  حتبذ  واأل  و�سمعتهم، 

واأن  الق��ت�����س��ادي،  بالو�سع  ت�سر 

تلتزم بالنقد املو�سوعي البناء الذي 

يحقق امل�سلحة العامة؛ ول �سك اأن 

ه��ذه امل��ادة ح��ددت اأه��م ال�سوابط 

النظامية حلرية الراأي والتعبري.

وتعزيًزا ل�سيا�سة اململكة يف تدعيم 

حرية الراأي والتعبري امل�سئولة، فقد 

عبدالعزيز  امللك  مركز  اإن�����س��اء  مت 

اأهدافه  اأه��م  ومن  الوطني،  للحوار 

تر�سيخ مفهوم احلوار و�سلوكياته يف 

املجتمع مبا يحقق امل�سلحة العامة، 

وي�سم املركز جلنة تطوعية لل�سباب 

من �سن 16 اإىل 30 �سنة ت�سهم يف 

ن�سر ر�سالة املركز بني الفئات ال�سابة.

التزم  اإذا  �سبق  مم��ا  وان��ط��الق��اً 

ال�سرعية  بال�سوابط  الراأي  �ساحب 

والتعبري،  ال��راأي  حلرية  والنظامية 

فلن يكون �ساحب قلم ر�سا�ض ولكن 

من  كلماته  م��ب��ادىء  قلم  �ساحب 

ذهب، فالكلمة اأمانة.

د. حنان احل�سيني

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

كثرية هي نعم اهلل علينا ظاهرة 

منها  الكثري  قيمة  ندرك  ل  وباطنة 

اإل بعد فقدها، وبع�سها مل ن�ستغلها 

علينا  يعود  الذي  الأمثل  ال�ستغالل 

النعم  تلك  وم��ن  وال��ف��ائ��دة،  بالنفع 

العظيمة علينا »الذاكرة« التي تعمل 

من خالل ذلك الع�سو الذي ل يزيد 

وزن��ه عن ثالثة كيلو ج��رام وامل��ُوَدع 

داخل جماجمنا »املخ«.

ربانية  هبة  »ال���ذاك���رة«  اإن  نعم 

واإذا  جبارة،  اإمكانات  لديها  رائعة، 

منها  وال���س��ت��ف��ادة  ت�سخريها  مت 

– تقدم لك فتوحات  فاإنها – حتماً 

عظيمة يف حياتك، وحتقق اأهدافك 

ال�سخ�سية يف عملك ويف درا�ستك، 

كما  ولكن من املفارقات العجيبة – 

ل  النعمة  هذه  اأن   – العلماء  يقول 

اإل النزر الي�سري الذي  يُ�ستغل منها 

ل يتعدى %10 من قدراتها الهائلة 

عظيم  ث��م��ني  ك��ن��ز  اإذن  وال��ك��ام��ن��ة! 

م��وج��ود داخ���ل خم���ك، مل حت�سل  

األي�ست  فقط،   10% على  اإل  منه 

ال� %90 املتبقية جديرة  بالهتمام 

وال�ستغالل؟!

األ يُعد اختزالك ملخك – عزيزي 

تلك  ح���دود  يف  وعمله   – ال��ق��ارئ 

لطاقات  ه����دراً  ال�سيقة  الن�سبة 

عنها  الك�سف  باإمكانك  كان  هائلة 

وا���س��ت��غ��الل��ه��ا يف ح���دود درا���س��ت��ك 

اجلامعية، التي تكون معها يف اأم�ض 

احلاجة اإىل ذاكرة قوية لتخزين ما 

وفنون يف  وعلوم  معارف  من  تتلقاه 

جمال تخ�س�سك اجلامعي.

لطاقة  نكون  م��ا  اأح���وج  نحن  ب��ل 

يف  ك��اف��ي��ة  تخزينية 

لالأ�سماء  ذاك��رات��ن��ا 

والأرقام التي تتوارد 

ح��ي��ات��ن��ا  يف  ع��ل��ي��ن��ا 

ال����ع����ام����ة؛ جت��ن��ب��ن��ا 

مل��واق��ف احل���رج مع 

والغرباء،  الأ�سدقاء 

خ��ي��ان��ة  م���واط���ن  يف 

ت��ذك��ر  ذاك���رت���ك يف 

اأ�سمائهم ووجوههم!

احل�����ف�����اظ ع��ل��ى 

ل��ي��اق��ة خم���ك، اأم���ٌر 

ل��ي�����ض ���س��ع��ب��اً، ول 

جهد  اإىل  ي��ح��ت��اج 

م��ا يف  ك��ل  زائ���دة،  م�سقة  اأو  كبري، 

اأمور  ثالثة  اإىل  بحاجة  اأن��ك  الأم��ر 

اأق���رتح���ه���ا ع��ل��ي��ك، اأول���ه���ا ج��رع��ة 

عمل  طريقة  عن  كافية  معلوماتية 

لكل  والتخزين  املعاجلة  يف  خم��ك 

اخلارجي  العامل  من  اإليه  ي�سل  ما 

عرب املنافذ املطلة عليه »حوا�سك«، 

وهذه اجلرعة حت�سل عليها باقتناء 

اأكرثها  وم��ا  ذل��ك،  ل��ك  يبني  كتاب 

تن�سيط  م��ه��ارات   – مثاًل   – ومنها 

الذاكرة، ملادلني – اآلني، ترجمة: د. 

ب�سري العي�سوي.

ن�سب  ت�سع  اأن  ينبغي  ال��ث��اين 

عينيك اأهم املبادئ الأ�سا�سية لتنمية 

ذاكرتك يف كل موقف حتتاج فيه اأن 

ت�سمن  ب�سورة  معلوماتك  ت��خ��زن 

وق��ت  وال���س��ت��دع��اء  ال��ب��ق��اء،  معها 

الطلب، ومن اأهم املبادئ الأ�سا�سية 

على  واحل��ف��اظ  ذاك���رت���ك،  لتنمية 

ال�سهل  فمن  الهتمام؛  لياقة خمك 

الأ���س��ي��اء  تتذكر  اأن 

وامل���ع���ل���وم���ات ال��ت��ي 

متثل اهتماماً خا�ساً 

بك، فما تريد حفظه 

يف  اجعله  وت��ذك��ره، 

دائرة اهتمامك.

ك��ذل��ك الن��ت��ب��اه، 

توجه  اأن  عليك  اإذ 

ان��ت��ب��اه��اً خ��ا���س��اً ملا 

ت��ت��ذك��ره،  اأن  ت��ري��د 

رمب��ا ق��د م��ر عليك 

فيه  تعرفت  م��وق��ف 

لأول  �سخ�ض  على 

م������رة، وب���ع���د ف���رتة 

خيانة  �سبقته  وق��د  ت���راه،  ق�سرية 

األ  ا�سمه!  ا�ستح�سار  يف  ذاكرتك 

اأ�سماء  ن�سيان  اأ�سباب  من  اأنه  تعلم 

والنتباه  الرتكيز  عدم  الأ�سخا�ض، 

م��رة؛  اأول  لال�سم  �سماعك  اأث��ن��اء 

اأن  جديد  تعارف  موقف  يف  ج��رب 

الرتكيز  على  حوا�سك  انتباه  تثري 

الفرق  ال�سخ�ض، ولحظ  ا�سم  على 

بني هذا املوقف واملوقف ال�سابق!

لديك  كان  كلما  الرتباط؛  اأي�ساً 

مهارة يف ربط املعلومة بخربة ح�سية 

�سابقة عالقة يف دائرة اهتمامك، كلما 

كانت تلك املعلومة را�سخة يف ذهنك 

ثابتة يف ذاكرتك، جّرب من اليوم يف 

املعلومة  باأن تربط  قاعة املحا�سرة، 

ت�سفي  واأن  لديك،  ب�سيء حم�سو�ض 

يف  حية  ���س��ورة  املعلومة  ه��ذه  على 

ذاكرتك، اأو مقطوعة �سوتية حمببة 

اإىل اأذنيك، اأو اأي �سيء �سمن رغباتك 

واهتماماتك املح�سو�سة و�سدقني اأن 

حفظها �سيكون مي�سوراً جداً، ف�ساًل 

عن املتعة يف هذا الأ�سلوب، وهناك 

مبادئ اأخرى اأ�سا�سية ل�سمان لياقة 

م�ستمرة ملخك، عليك اأن تقراأ عنها 

التخزين  مقامات  يف  وت�ستح�سرها 

وال�ستدعاء يف ذاكرتك.

مت��ام  ت���درك  اأن  عليك  ال��ث��ال��ث 

ا�سمه  �سيء  يوجد  ل  اأن��ه  الإدراك 

»ذاكرة �سعيفة« يف واقع الأمر، واإمنا 

امل�سكلة احلقيقية تكمن يف اإجابتك 

عن ال�سوؤال التايل: هل لديك ذاكرة 

مدربة اأم ذاكرة غري مدربة؟

يكون  م��درب��ة  ل��ذاك��رة  وامتالكك 

احلني  بني   - ممار�ستك  خالل  من 

اجلميلة  التمارين  لبع�ض   - والآخر 

التمارين  وه��ذه  لذاكرتك،  املمتعة 

م�ستمرة،  ل��ي��اق��ة  يف  خم��ك  جت��ع��ل 

ما  كل  املبكرة،  ال�سيخوخة  وجتنبه 

عليك فعله اأن تقوم بتلك التمارين يف 

و�ستكت�سب  للمتعة،  اأوقاتك  ف�سول 

منها فائدة عظيمة.

و�ساأدلك – عزيزي – على كتاب 

جميل يف هذا الباب بعنوان »ح�ّسن 

ال�����س��ي��خ��وخ��ة« لتوين  ع��ق��ل��ك ���س��د 

بالقراءة،  جدير  كتاب  فهو  ب��وزان، 

غ��ن��ي ب��ال��ف��ائ��دة يف ت��ق��وي��ة ال��ذك��رة 

باأ�سلوب ممتع من خالل التدريبات 

ال�سيقة املتدرجة يف تدريب الذاكرة، 

اقراأه وطبق تدريباته، و�ستجد فرقاً 

كبرياً، ت�سكر ابن الهتار عليه.

هو  ج��ي��داً،  املنظم  الوقت  وم�سة: 

الربهان الأكيد على العقل املنظم جيداً.

خريج جامعة امللك �سعود 

دكتوراه

فهد عبدالقادر الهتار

قلم رصاص

3 عوامل للحفاظ على قوة ذاكرتك

سفير فوق العادة
اللتزام بالطابور دليل حت�سر وتطور، وتََقبُّل امل�سايقات اخلفيفة من 

الآخرين دليل وعي وثقة عالية بالنف�ض، اأما الع�سبية والرنفزة والتاأهب 

والإدراك  الوعي  قلة  على  فدليل  موقف؛  كل  عند  واملواجهة  للغ�سب 

و�سعف ال�سخ�سية والثقة بالنف�ض.

ذهبت يوماً اإىل ال�سوق املجاور ل�سكني، ومالأت �سلتي بالألبان واحللويات 

والع�سائر، ثم ذهبت اإىل الكا�سري وخلفي �ساب من دولة عربية يريد اأن 

له  اأ�سمح  اأنني لن  فاأ�سعرته بحركات غري مبا�سرة  الطابور،  ي�سبقني يف 

بذلك، فتقبل بامتعا�ض وبادر الكا�سري بالقول: »خل�ض هذا ال�سفري اأولً«!

يبدو اأنه ظنني كذلك لأنني كنت مرتدياً بدلة ر�سمية اأنيقة، وظن اأنني 

فاتورتي  دفعت  اأن  بعد  فاجاأته  لكنني  العربية،  اللغة  اأفهم  ول  اأجيد  ل 

فوق  �سفري  فعال  واأن��ا  يل،  وال��دور  وقد �سبقتك  فعال  »اأح�سنت  بالقول: 

العادة لبلدي ومفو�ض �سام، واأنت وكل مغرتب  كذلك«.

رجال مهدي

طالب دكتوراه اأندوني�سي بكلية الآداب
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بدايات �صعبة

اب���ت���داأت ال��دك��ت��ورة ���ش��ه��د ه���ذا ال��ل��ق��اء 

املهنة  ب��داي��ت��ه��ا يف ط��ري��ق  ب��احل��دي��ث ع��ن 

املقابلة  فقالت:  املحطات  واأبرز  كانت  كيف 

للقبول يف ق�شم الطب كانت اأول اخلطوات 

يف طريقي، وللنجاح يف املقابلة كل الرتكيز 

يكون على مدى رغبة الطالبة يف هذا الق�شم 

الرغبة،  تلك  ميلك  ال  من  كل  وي�شتبعدون 

اأول  تعترب  ال�شخ�شية  الرغبة  اأن  باعتبار 

خطوة يف جمال الطب.

ك�صب الثقة

ال�شنة  بيئة  �شهد:  ال��دك��ت��ورة  واأ���ش��اف��ت 

املدر�شة،  عن  متاًما  خمتلفة  التح�شريية 

اب��ت��ع��ادي عن  نتيجة  ك��ث��رياً  ع��ان��ي��ت  وق���د 

بهن  اللقاء  اأ�شبح  حيث  الثانوية،  �شديقات 

ب�شبب �شغط الدرا�شة، وعدم لقائي  �شعباً 

بهن كان من اأ�شباب �شعوري بالوحدة وقتها، 

وقد حاولت بكل جهدي ك�شب ثقة االأ�شاتذة 

بالعمل واملثابرة.

الف�صل لأهله

و»م��ن ال  الأهله  الف�شل  ب��اب حفظ  وم��ن 

ي�شكر النا�س ال ي�شكر اهلل« اأرجعت الدكتورة 

�شهد جزءاً كبرياً من الف�شل للدكتورة نادية 

امللك  بجامعة  االأح��ي��اء  ق�شم  يف  العي�شى 

وب�شمة  كبري  ف�شل  لها  كان  قائلة:  �شعود، 

وقد  وت�شجيع  دع��م  م��ن  حياتي  يف  حت��ول 

�شدتها  ناحية  من  قلبي  يف  مكانة  اأخ��ذت 

وخوفها علينا ولها الف�شل يف بناء ثقتي مرة 

اأخرى.

�صعوبات وحتديات

بال�شعوبات  مليئة  االأوىل  ال�شنة  كانت 

الطب  لغة  اكت�شاب  اأب��رزه��ا  والتحديات، 

وكانت  حياة جديد،  اأ�شلوب  على  واالعتياد 

النظام  عليها  يطبق  دف��ع��ة  اأول  دفعتها 

النظام  على  ويعتمد  الطب  بكلية  اجلديد 

الكندي ويقت�شي درا�شة كل جهاز من اأجهزة 

اجل�شم بكافة تفا�شليه، وهو ي�شاعد وي�شهل 

ببع�شها،  واملعلومات  املو�شوعات  على ربط 

اأج���ه���زة اجل�����ش��م بكافة  وت��ن��ت��ه��ي درا����ش���ة 

التفا�شيل يف اأول �شنتني درا�شيتني.

نقطة �صعف البنات

من املواقف التي كان لها حتول يف حياة 

د. �شهد اأول حما�شرة يف الت�شريح »الفاأر«، 

ونقطة  دائ��ًم��ا،  التجارب  حقل  ه��و  وال���ذي 

�شعف البنات البكاء هو ردة الفعل االأوىل، 

وباليوم التايل كان هناك ت�شريح ولكن غرفة 

نف�شها  متالكت  وق��د  الب�شر،  بجثث  مليئة 

وجتاوزت اخلوف، ويف كل مرة ت�شبح اأقوى 

قامت  ال�شنة  نهاية  يف  واأي�ًشا  ال�شابق  من 

الرغبة  اأن  لتثبت  بنف�شها  الت�شريح  بعمل 

واالإ�شرار هي اأ�شا�س النجاح والتقدم.

عنق الزجاجة

حيث  الثالثة،  ال�شنة  على  اأطلقت  هكذا 

التعمق  وزي��ادة  االإكلينيكي  اجلانب  تطبيق 

االأم��را���س  امل��رح��ل��ة ح��ول معرفة  ه��ذه  يف 

والتعامل  ال��واق��ع  اأر���س  على  وم�شاهدتها 

العملي  التطبيق  و���ش��غ��ط  امل��ر���ش��ى،  م��ع 

واالخ��ت��ب��ارات ال��درا���ش��ي��ة ك��ان��ت م��ن اأح��د 

متلكها  وق��د  املرحلة،  ه��ذه  يف  التحديات 

لكن  عليه،  قدمت 
ٌ
اأ ما  وترك  الياأ�س  �شعور 

نف�شها،  يف  عميق  اأث��ر  وال��ده��ا  لكلمة  ك��ان 

حيث قال لها: »قرارك �شيتم احرتامه �شواء 

يف اإكمال الطب اأو تركه، �شنكون داعمني لك 

دائًما«، فكلمته املريحة اأعادت اإ�شعال �شعلة 

احلما�س بعدما كادت تنطفئ.

جتارب واإجنازات

ال��رت���ش��ي��ح��ات مبن�شب  ف��وزه��ا يف  ب��ع��د 

ممثلة واملتحدثة الر�شمية لدفعتها يف ال�شنة 

وجه  اأكمل  على  عملها  اأكملت  وقد  الرابعة 

فقد مت اإعادة تر�شيحها مرة اأخرى من قبل 

الطالبات يف ال�شنة اخلام�شة، وقد اأ�شافت 

املتطلبات  على  التعرف  التجربة  ه��ذه  لها 

االإداري�������ة وا���ش��ت��ام ���ش��ك��اوى ال��ط��ال��ب��ات 

و�شياغتها واإي�شالها لل�شخ�س املطلوب.

االأن�شطة  ممار�شة  االأخرى  التجارب  من 

مع  الطبية  الفعاليات  واإق��ام��ة  اخلارجية 

االه��ت��م��ام ب��اجل��ان��ب ال��دي��ن��ي وال��ت��وع��وي 

يف  التطوعي  العمل  وممار�شة  واالإن�شاين 

�شديقي جمموعة  كن  ون��ادي  احلياة  ن��ادي 

واالأط��ف��ال  باملر�شى  يهتمون  ال��ط��اب  م��ن 

ومن  عليهم،  ال�شرور  ويدخلون  بامل�شت�شفى 

اأب�شط االأن�شطة اأخذ كتاب اأو ق�شة وقراءتها 

على الطفل بهدف ر�شم االبت�شامة ومت�شية 

الوقت معهم.

اأجمل �صنوات الطب 

وحول اأجمل ال�شنوات التي مرت بها كان 

من  ت��زال  وال  كانت  االمتياز  �شنة  جوابها: 

اأجمل �شنوات الطب، فهي من ال�شنوات التي 

غريها،  عن  متيزها  مميزات  على  حتتوي 

فهي �شنة تدريبية تعليمية وا�شتام الراتب 

واالإح�شا�س بامل�شوؤولية من ناحية اال�شتقال 

اأنها مرحلة حتديد  امل��ادي ج��ًدا رائ��ع، كما 

التخ�ش�س من باطنة وجراحة ون�شاء ووالدة 

املرحلة  ه��ذه  ب��داي��ة  ويف  الكثري،  وغ��ريه��ا 

كانت رغبتي اأن اأكمل درا�شتي يف اأحد هذه 

ولكن  جلدية«،  اأو  »اأع�شاب  التخ�ش�شات 

تخ�ش�س  اأكلمت يف  االمتياز  �شنة  نهاية  يف 

الباطنة.

مرحلة الزمالة

هذا  اختيارها  �شبب  عن  �شوؤالها  وعند 

الباطنة  ق�شم  يف  قبلت  قالت:  التخ�ش�س 

بامل�شت�شفى اجلامعي كطبيبة مقيمة مدتها 

مرحلة  �شنتني  اأول  وتعترب  �شنوات،  اأرب��ع 

يف  التمكن،  مرحلة  �شنتني  واآخ��ر  املبتدئني 

ال�شنة االأوىل ت�شبحني طبيبة م�شتقلة لديك 

املر�شى وحرية اتخاذ اأي قرار يخ�س جانب 

املر�شى يف العاج ولكن ال مينع من الرجوع 

منهم،  امل�شاعدة  واأخذ  الدكاترة  ال�شت�شارة 

مع االنغما�س يف العمل واالهتمام باملري�س.

قائدة فريق

من  �شعوبة  فيها  الثانية  ال�شنة  وقالت: 

جعلتني  فقد  ال�شخ�شية،  احل��ي��اة  ناحية 

امل�شاكل  واأبتعد عن  العمل  اأكرث يف  اأنغم�س 

تفكري  ق��وة  العمل  واأع��ط��اين  ال�شخ�شية 

وان�����ش��غ��ل��ت يف اإي���ج���اد احل���ل���ول وت��ق��دمي 

يف  الت�شلية  مب��ث��اب��ة  وال��ع��م��ل  امل�����ش��اع��دة، 

مواجهة امل�شكات يف تلك الفرتة، اأما ال�شنة 

قائدة  واأن��ا  احلالية  مرحلتي  فهي  الثالثة 

فريق وم�شوؤولة عن طاب االمتياز وطاب 

ال�شنة االأوىل ودكاترة ال�شنة االأوىل والثانية، 

ويعترب حتدياً جديداً يف حياتي.

ر�صا املري�ض

واأ�َشافت د. �شهد: كل مري�س اأق�شي معه 

مبر�شاي  وعاقتي  علّي  اأث���راً  ي��رتك  وقتاً 

اأ�شاهد  اأ�شعر باالإجناز والفخر حني  جيدة، 

وامل�شت�شفى  الكلية  املري�س،  وابت�شامة  ر�شا 

�شنوات  ب��داي��ة  م��ن  الت�شهيات  لنا  ق��دم��ا 

توفري  ومنها  العمل،  �شنوات  اإىل  الدرا�شة 

اأماكن للمذاكرة ومكتبات وكتب وم�شتلزمات 

وبيئة  للطبيبات  خا�شة  ا�شرتاحة  وغرفة 

والراحة  االأك��ل  ناحية  من  للعمل  منا�شبة 

وغ���ريه���ا، ون��ح��ن م��ن اأوائ�����ل ال��ك��ل��ي��ات يف 

ح�شور االآباء حفل تخرج بناتهم الطالبات، 

واال�شتجابة  التعاون  يف  كليتنا  متيزت  وقد 

لرغباتنا واأقيم احلفل يف م�شرح امل�شت�شفى.

درب طويل

هم  والعائلة  واالأب  االأم  بالقول:  وختمت 

ال�شند االأول لكل �شخ�س، وال�شديقات هن 

رفقاوؤك يف الرحلة، والطب لي�س فقط مهنة 

بل حياة، وهو درب طويل ومتعب ويتغري فيه 

ال�شخ�س من ناحية ال�شخ�شية واالهتمامات 

عليه  اهلل  �شلى  ال��ر���ش��ول  وق���ال  وال��وق��ت، 

علًما  به  يلتم�س  طريقاً  �شلك  »من  و�شلم: 

�شهل اهلل له طريقاً اإىل اجلنة«.

د. الرويشد: المعلومات الطبية بحر ال ينتهي والبدايات الصعبة أساس النجاح والتميز
طبيبة مقيمة بق�سم الباطنة وقائدة فريق وم�س�ؤولة عن طالب االمتياز

حوار: قما�ض املني�صري 

الروي�شد، طبيبة  الدكتورة �شهد حممد 

امللك  الباطنة مب�شت�شفى  ق�شم  مقيمة يف 

خالد اجلامعي، ترى اأن البدايات ال�شعبة 

مهنة  واأن  والتميز،  النجاح  اأ�شا�س  ه��ي 

على  واأطلقت  املهن،  كباقي  لي�شت  الطب 

م�شمى  الطب  تخ�ش�س  يف  الثالثة  ال�شنة 

�شعوبة  من  به  تتميز  ملا  الزجاجة«  »عنق 

و�شكرت  االإكلينيكي،  اجل��ان��ب  وتطبيق 

حياتها  يف  عليها  ف�شل  ل��ه  ك��ان  م��ن  ك��ل 

من  ب���دءاً  واملهنية  الدرا�شية  وم�شريتها 

والَديها واأ�شرتها الكرمية و�شوالً للدكتورة 

كان  والتي  االأحياء  بق�شم  العي�شى  نادية 

لها »ب�شمة« دعم وت�شجيع واأخذت مكانة 

ولها  �شدتها وخوفها،  ناحية  قلبها من  يف 

وكانت  اأخ��رى،  مرة  الثقة  بناء  الف�شل يف 

ق�شوتها بق�شوة قلب االأم..

�سنة االمتياز من اأجمل �سن�ات الطب.. فهي �سنة 

تدريب وتعليم واإح�سا�س بامل�س�ؤولية

اأ�سعر بالفخر حني اأ�ساهد ابت�سامة املري�س.. 

والكلية وامل�ست�سفى وفرا لنا كل الت�سهيالت

القزاز: الرسم فن راٍق يعبر عن األحاسيس واألفكار 
بالخطوط واأللوان

البدايات

ملوهبتي  اكت�شايف  بداية  بداياته: يف  من�شور عن  يقول 

اأ�شدقائي  اأحد  عجب 
ُ
واأ املتو�شطة  باملرحلة  اأر�شم  كنت 

بر�شمي وبداأ بتحفيزي، وطلب مني اأن اأر�شم له، ومن هنا 

بداأ م�شواري مع الر�شم، فر�شمت له على طريقة الن�شخ 

اأوالً حتى بداأت اأتقن الر�شم.

نادي الفنون

الر�شم  اأ�شول  تعلم  بداأت  ذلك  بعد  من�شور:  وي�شيف 

احلر باحرتافية، ويوماً بعد يوم من املحاوالت متكنت من 

اإتقان اأ�شوله واأدواته، وقد دخلت نادياً للفنون حتى اأتعلم 

طرقاً اأخرى عن الر�شم.

مرئي وت�صكيلي

واأنواعه  مفهومه  يو�شح  الر�شم  يف  ومن خال خربته 

فيه  يتم  وت�شكيلي  مرئي  فن  باأّنه  الر�شم  يُعرف  فيقول: 

واملوا�شيع  واالأ�شياء  واالأف��ك��ار  االأحا�شي�س  عن  التعبري 

بوا�شطة االأ�شكال واخلطوط واالألوان، وهو فن ُعرف منذ 

القدم، وله عدة اأنواع منها:

ت�شجيلها  يتم  ماحظات  وهي  الب�شيطة:  الر�شوم   -

لهدف معني.

متهيداً  ت�شتخدم  ر�شوم  وهي  التح�شريية:  الر�شوم   -

لو�شيلة اأخرى.

عليها  االعتماد  يتم  ر�شوم  وهي  املتكاملة:  الر�شوم   -

على اأّنها عمل فني قائم بذاته.

- الر�شم املنظوري: وهو عبارة عن فن يخت�س بتمثيل 

ثنائي  �شطح  ذي  ج�شم  على  االأب��ع��اد  الثاثية  االأج�شام 

االأبعاد.

الر�شم  يف  يتمثل  الر�شم  وه��ذا  امليكانيكي:  الر�شم   -

املعماري.

- الر�شوم املتحركة: وهي عبارة عن اأحد اأنواع املناظر 

الر�شوم  م��ن  العديد  جمع  فيها  يتم  التي  ال�شينمائية 

واإظهارها ب�شكل تتابعي.

القزاز، طالب  من�صور حممد 

واأح�����د من�صوبي  ال��ع��ل��وم،  ب��ك��ل��ي��ة 

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

وامل������وه������وب������ن مب���������ص����ار ال���ط���ل���ب���ة 

امل��وه��وب��ن، يعّد م��ن اأك��ر اأق��ران��ه 

مت���ي���زًا يف م��وه��ب��ة ال���ر����ص���م، ي��رى 

وت�صكيلي  م��رئ��ي  ف��ن  ال��ر���ص��م  اأن 

عن  التعبري  يتم من خالله  راٍق 

الأح��ا���ص��ي�����ض والأف���ك���ار والأ���ص��ي��اء 

الأ���ص��ك��ال  بوا�صطة  وامل��و���ص��وع��ات 

واخلطوط والألوان..

مـوهوب
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التخدير الكامل »يؤذي« الذاكرة

»األكل النظيف« تجنب اإلضافات والمنكهات وفكر بـ
مفهوم  الأخري  الآونة  يف  انت�شر 

»الأكل  با�شم  يعرف  جديد  غذائي 

 .»Clean Eating« النظيف« 

الأملانية  التغذية  خبرية  وح�شب 

مفهوم  ف���اإن  ���ش��وب��رت  ه���اي���درون 

تعريف  له  لي�س  النظيف«  »الأك��ل 

اأن��ه  مو�شحة  الآن،  حتى  وا���ش��ح 

الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  بب�شاطة  يعني 

والتخلي  وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��ط��ازج��ة 

التحلية  وم���واد  الإ���ش��اف��ات  ع��ن 

وال���ن���ك���ه���ات وُم��ك�����ش��ب��ات ال��ل��ون 

وكذلك  احلافظة،  واملواد  والطعم 

والأط��ع��م��ة  ال�شكر  ع��ن  الب��ت��ع��اد 

امل�����ش��ن��ع��ة وامل��ع��ل��ب��ات وامل��ن��ت��ج��ات 

اجلاهزة.

ك��م��ا ي��ق��وم ه���ذا امل��ف��ه��وم على 

وذات  وامل��ت��وازن��ة  املتنوعة  التغذية 

متد  التي  الكاملة،  الغذائية  القيمة 

الغذائية  العنا�شر  ب��ك��ل  اجل�����ش��م 

بالإكثار  وذل���ك  لل�شحة،  ال��ازم��ة 

املو�شمية  والفواكه  اخل�شروات  من 

ال���ط���ازج���ة وم��ن��ت��ج��ات احل��ب��وب 

الكاملة، بالإ�شافة اإىل تناول اللحوم 

والأ�شماك والبي�س مبعدل مرة اإىل 

مرتني اأ�شبوعياً.

الغذائي  امل��ف��ه��وم  ه��ذا  وي��ه��دف 

من  اجل�شم  تخلي�س  اإىل  الب�شيط 

ترفع  التي  ال�شارة  وامل��واد  ال�شموم 

خطر الإ�شابة بالأمرا�س، كال�شكري 

وارتفاع �شغط الدم واأمرا�س القلب 

اجلهاز  واأمرا�س  الدموية  والأوعية 

اله�شمي.

السجائر اإللكترونية تضر الرئتين حتى دون نيكوتين

5 وصفات منزلية تمنع ظهور الشيب المبكر

اأفادت درا�شة اأمريكية اأن ال�شوائل 

امل�شتخدمة يف ال�شجائر الإلكرتونية 

اأو  الفانيا  مثل  بنكهات  وامل��ح��اة 

ال��ق��رف��ة ق��د ت����وؤذي ال��رئ��ت��ني حتى 

عندما ل حتتوي على النيكوتني.

ال��ب��اح��ث��ون م��ا يحدث  وف��ح�����س 

نوع  وه��ي  ال��ن��واة،  وح��ي��دة  للخلية 

عندما  البي�شاء،  ال��دم  كريات  من 

�شائعة  املنكهة  للكيماويات  تتعر�س 

ال�شجائر  ���ش��وائ��ل  يف  ال���ش��ت��خ��دام 

الإلكرتونية.

ال�شوائل  ه��ذه  من  اأي  حتتو  ومل 

ع��ل��ى ال��ن��ي��ك��وت��ني، ول��ك��ن ب���دا اأن 

ل��زي��ادة  اأدت  املنكهة  ال��ك��ي��م��اوي��ات 

على  الدالة  احليوية  املوؤ�شرات  يف 

حدوث التهاب و�شرر يف الأن�شجة، 

موًتا  اأي�شاً  منها  الكثري  �شبب  كما 

للخايا.

كبري  عبدالرحمن  اإرف���ان  وق��ال 

يف  والباحث  الدرا�شة  يف  الباحثني 

جمال ال�شحة البيئية باملركز الطبي 

يف جامعة روت�ش�شرت يف نيويورك اإنه 

مع مرور الوقت فاإن هذا ال�شكل من 

ت�شرر اخلايا قد يوؤدي اإىل الكثري 

ذلك  يف  مبا  بالرئتني  امل�شاكل  من 

التليف وداء الن�شداد الرئوي املزمن 

والربو.

»تعترب  ع��ب��دال��رح��م��ن:  واأ���ش��اف 

النيكوتني  م��ن  اخل��ال��ي��ة  ال�����ش��وائ��ل 

ب�شكل عام اآمنة ولكن مل جتر اأبحاث 

كافية عن تاأثري الكيماويات املنكهة 

خا�شة على اخلايا املناعية«.

وتابع قائًا: »تبني هذه الدرا�شة 

ت�شفي  التي  املركبات  اأن  رغم  اأن��ه 

ابتاعها  عند  اآم��ن��ة  تعترب  النكهة 

فاإنها لي�شت اآمنة عند ال�شتن�شاق«.

وت���ط���ور ك����ربى ���ش��رك��ات ال��ت��ب��غ 

وهي  اإلكرتونية،  �شجائر  الأمريكية 

م�شدر  فيها  بالبطارية  تعمل  اأداة 

ال�شائل  النيكوتني  يحول  للت�شخني 

من  �شحابة  اإىل  املنكهة  وامل����واد 

البخار يتم ا�شتن�شاقها.

تعري�س  اأن  ال��درا���ش��ة  ووج���دت 

اخلايا ملزيج من النكهات املختلفة 

اأ�شواأ  فعل  رد  يبدو  ما  على  ي�شبب 

مقارنة با�شتخدام نكهة واحدة، ومن 

مبفردها  امل�شتخدمة  النكهات  بني 

بدا اأن تاأثري نكهتي القرفة والفانيا 

ك����ان الأك�����ر ���ش��م��ي��ة ع��ل��ى خ��اي��ا 

الرئتني.

وخل�س الباحثون يف تقرير بدورية 

اأن  اإىل  ف�شيولوجي«  اإن  »فرونتريز 

هناك حاجة ملزيد من الأبحاث من 

يحدث خلايا  ملا  اأف�شل  فهم  اأجل 

ال�شجائر  ت��دخ��ني  ع��ن��د  ال��رئ��ت��ني 

اإخ�شاع  يجب  اأنه  كما  الإلكرتونية، 

ال�شجائر  يف  امل�شتخدمة  ال�شوائل 

مع  تنظيمية  لقواعد  الإلكرتونية 

بالتف�شيل  تو�شح  مل�شقات  و�شع 

مزيج النكهات امل�شتخدم.

يعاين الكثريون من ظهور ال�شيب 

يُظهر  قد  وال��ذي  ال�شعر،  املبكر يف 

الأم��ر  وه��ذا  �شناً،  اأك��رب  ال�شخ�س 

ويبداأ  �شيدة،  اأو  رجل  بني  يفرق  ل 

خ�شات  ب��ني  الظهور  يف  ال�شيب 

عن  اجل�شم  يتوقف  عندما  ال�شعر 

»ميانني«  امل�شماة  ال�شبغة  اإن��ت��اج 

ال��ل��ون  ال�����ش��ع��ر  يعطي  ال���ذي  وه���و 

الأغلب  على  ذلك  ويحدث  الداكن، 

ب�شبب �شوء التغذية.

وب��ح�����ش��ب ت��ق��ري��ر ن�����ش��ره م��وق��ع 

»بولد�شكاي« املعني ب�شوؤون ال�شحة، 

فاإن هناك عدة عاجات منزلية قد 

تعالج م�شكلة ال�شيب املبكر لل�شعر، 

ومنها:

اأوراق  تتميز  ال��ك��اري:  اأوراق   -

ال���ك���اري ب��اأن��ه��ا غ��ن��ي��ة مب�����ش��ادات 

الراأ�س  ف��روة  ترطب  التي  الأك�شدة 

ال�شعر  ب�����ش��ي��ات  م��ن  وتخل�شها 

ال�شعر  اإع��ط��اء  يف  وت�شاعد  امليتة، 

كمية  غلي  ومي��ك��ن  داك��ن��اً،  مظهراً 

كبرية  ملعقة  مع  الكاري  اأوراق  من 

فروة  وتدليك  الهند،  جوز  زيت  من 

الراأ�س بعد ذلك بهذا اخلليط وتركه 

هذه  تكرار  ميكن  دقيقة،   30 مل��دة 

العملية مرتني كل اأ�شبوع.

- زي����ت ج����وز ال��ه��ن��د وع�����ش��ري 

الليمون: زيت جوز الهند يحفز منو 

لحتوائه  ون��ظ��ًرا  ويرطبه،  ال�شعر 

زيت  فاإن  الأك�شدة،  م�شادات  على 

جوز الهند مينع ظهور ال�شيب املبكر، 

هو  الو�شفة  لهذه  حتتاجه  ما  وكل 

الهند مع  قليل من زيت جوز  خلط 

الليمون، وقم  3 ماعق من ع�شري 
اخلليط  بهذا  الراأ�س  فروة  بتدليك 

قبل  الأق��ل  على  �شاعة  ملدة  واتركه 

كاملعتاد،  بال�شامبو  ال�شعر  غ�شل 

وميكن تكرار ذلك مرة كل اأ�شبوع.

ال�شعر  احلناء  تقويي  احلناء:   -

وتعطيه �شحة ومظهراً داكناً، وميكن 

مع  احلناء  نبات  اأوراق  بع�س  غلي 

زيت  اأو  الهند  ج��وز  زي��ت  من  كمية 

الزيت  ا�شتخدام  ثم ميكن  اخلردل، 

ال��راأ���س،  ف���روة  لتدليك  ذل��ك  بعد 

كل  مرة  العملية  هذه  تكرار  وميكن 

اأ�شبوع من اأجل �شعر داكن و�شميك.

ال�شاي  يحفز  الأ�شود:  ال�شاي   -

ومينع  ويقويه  ال�شعر  منو  الأ���ش��ود 

تق�شفه، كما اأنه يعطيه اللون الداكن 

طبيعياً ويزيده بريقاً وملعاناً، وميكن 

غلي ملعقتني من ال�شاي الأ�شود مع 

ملعقة من امللح يف كوب من املاء ملدة 

ليربد،  اخلليط  يرتك  ثم  دقيقتني، 

قبل اأن ن�شطف ال�شعر بهذا اخلليط 

ونرتكه ليجف، ول يغ�شل بال�شامبوه 

بعد ذلك، وميكن تكرار هذه العملية 

مرتني اأو 3 مرات كل اأ�شبوع لنتائج 

اأف�شل.

- ع�شري الب�شل: ي�شاعد ع�شري 

م�شاكل  من  الكثري  حل  يف  الب�شل 

اأو  اخلفيف  ال�شعر  ومنها  ال�شعر، 

ت�شاقط ال�شعر وغريها من امل�شاكل، 

الب�شل  اأن ع�شري  والأه��م من ذلك 

ي��زي��د م���ن ال�����ش��ب��غ��ة ال���داك���ن���ة يف 

املبكر،  ال�شيب  ظهور  فيمنع  ال�شعر 

ماعق   3 اإ�شافة  هو  حتتاجه  وما 

من  وملعقتني  الب�شل  ع�شري  م��ن 

ذلك  اإ�شافة  الليمون، ميكن  ع�شري 

اخلليط لل�شعر وفروة الراأ�س ويرتك 

يغ�شل  اأن  قبل  �شاعة  ن�شف  مل��دة 

بال�شامبو.

ال�شحة  وتعزيز  اإر�شاء  يف  هامة  ركائز  التعزيز  اأ�شاليب  تعد 

النف�شية يف الواقع التعليمي والرتبوي، فاإذا انتبه املعلم اإىل اأي 

�شلوك اإيجابي للطالب يف املوقف التعليمي ميكن له اأن ي�شتخدم 

الإيجابي  ال�شلوك  هذا  وتقوية  لتنمية  كمدعم  التعزيز  اأ�شلوب 

اأن  ميكن  والتي  املتعلم،  �شلوك  يف  الإيجابية  اجلوانب  وتقوية 

تنعك�س بالإيجاب على �شحته و�شامته النف�شية، وكذلك �شحة 

رفاقه النف�شية، وذلك ا�شتناداً اإىل اأن  اأثر التعزيز ل يقف عند 

ال�شلوك املعزز لدى الطالب وحده واإمنا يتعدى ذلك اإىل التاأثري 

يف �شلوك رفاقه اأي�ًشا.

التعليمية  الظروف  اإتاحة  يف  رئي�شًيا  دوًرا  للمعلم  اأن  كما   

يجعان  و�شلوكه  املعلم  ف�شخ�شية  الدرا�شة،  حجرة  يف  اجليدة 

تكون  الإيجابي  التعزيز  فعملية  طابه،  به  يقتدي  منوذًجا  منه 

اأكر فاعلية من التعزيز ال�شلبي »العقاب«، كما اأن للثواب اآثاًرا 

مرغوبة يف عملية التعلم، اإل اأن املبالغة يف ا�شتخدامه باأ�شلوب 

ثابت وخا�شة حني يكون على هيئة مكافاأة مادية خارجية ميكن 

اأن يوؤدي اإىل نتائج عك�شية يف التعلم، ولذا يجب اأن نتحفظ يف 

ا�شتخدام هذا الأ�شلوب ب�شكل  غري مبالغ به.

كما اأن ا�شتخدام اأ�شاليب التعزيز هي ال�شبيل الذي يوؤدي اإىل 

اكت�شاب املتعلم ثقته بنف�شه واكت�شابه مفهوًما اإيجابًيا عن ذاته، 

وعلى  الدرا�شي  توافقه  على  اإيجابية  انعكا�شات  له  يكون  مما 

مفهوم  تكون  اإذا  العك�س  وعلى  النف�شية،  و�شحته  النف�شي  اأمنه 

لعدم  نتيجة  بنف�شه  ثقته  اهتزت  اأو  نف�شه  عن  للمتعلم  �شلبي  

املنا�شبة  والت�شجيع  والتدعيم  التعزيز  اأ�شاليب  املعلم  ا�شتخدام 

عن  املتعلم  لدى  �شلبي  مفهوم  ت�شكيل  اإىل  النهاية  يوؤدي يف  قد 

ذاته، فاملحفزات واأ�شاليب التعزيز املتنوعة واملتمثلة يف اأ�شاليب 

و�شهادات  العينية  املادية  واملحفزات  واجلوائز  اللفظي  التعزيز 

التقدير هي ال�شبيل الوحيد الذي ميكن من خاله رفع  كفاءة 

العملية التعليمية يف حتقيق وتعزيز ال�شحة النف�شية للمتعلمني. 

يف  املتمثل  الإيجابي  التعزيز  على  التعزيز  اأنواع  تتوقف  ول   

احلوافز واملدعمات املادية اأو املعنوية فقط، ولكن متتد لت�شمل 

املعززات ال�شلبية التي قد يلجاأ اإليها املعلم اأحياًنا لقتاع بع�س 

ال�شلوكيات غري املرغوب فيها اأو تعديلها.

كما تعمل املثريات املعِززة على زيادة احتمال تكرار ال�شتجابات 

املواقف الاحقة، فالتعزيز وفقاً  الفرد يف  املرغوبة  يف �شلوك 

ول  بال�شتجابة  يقرتن  ل�شكيرن  الإج��رائ��ي  ال�شرتاط  لنظرية 

حاجة لوجود املثري باعتبار اأن التعزيز  عامل اأ�شا�شي يف عملية 

التعلم يهدف اإىل حل م�شكات الرتبية، وميكن من خاله عاج 

العديد من ال�شطرابات ال�شلوكية.

اأنواع املعززات التي ميكن اأن ي�شتخدمها املعلم: 

اأولً: املعززات اللفظية: وهي املدح والإطراء.

التوا�شل   � البت�شامة  »معنوية«  لفظية  غري  معززات  ثانيا: 

العيني � اإمياء الراأ�س.

اأو   الدرجات  مثل  العينية:  واجلوائز  املادية  املكافاآت  ثالثاً: 

مبا  هدايا  اأو  دمى  اأو  للطالب  األعاب  تقدمي  يف  تتمثل  جوائز 

يتنا�شب مع املرحلة العمرية.

ت�شجيل  اأو  التقدير  �شهادات  الطالب  منح  التقدير:  رابعاً: 

ا�شمه يف لوحة ال�شرف.  

خام�شاً:المتيازات اخلا�شة: ومن بينها اإتاحة فر�شة  للطالب 

لتح�شني درجته. 

عن  الكف  ومنها  املنفرة:  الإج���راءات  من  التحرر  �شاد�شاً: 

تقدمي اللوم والذم للمتعلم. 

مبراعاة  املعلم  التزام  من  فابد  فعالً،  التعزيز  يكون  ولكي 

الأم��ور  من  املنا�شب  الوقت  اختيار  ويعترب  التعزيز،  �شوابط 

الهامة، حيث دلت بع�س  الدرا�شات على تف�شيل التعزيز الفوري 

وقد  ت��اأخ��ره،  نتيجة  مفعوله  يفقد  ال��ذي  املوؤجل  التعزيز  على 

اإىل ازدياد رغبة الطالب يف ال�شتجابة  اأ�شارت تلك الدرا�شات 

يف  التعزيز  يكون  وحتى  التعزيز،   من  اق��رتب  كلما  معني  ملثري 

التعزيز منا�شباً ومرغوًبا فيه من  يكون  اأن  ينبغي  اأقوى درجاته 

قبل الفئات التي يتم التعامل معها. وكذلك التوقف عن مكافاأة 

واأل  فيه،  املرغوب  ال�شلوك  اإىل  ا�شتجابته  توؤد  مل  اإذا  الطالب 

كما  منا�شبة.  وب��دون  مبنا�شبة  يحدث  مفتعًا،  التعزيز  يكون 

يجب اأن تتنا�شب املعززات امل�شتخدمة مع نوع ال�شتجابة ومدى 

جودتها.

ومما �شبق يبدو جلًيا اأهمية التعزيز يف حتقيق النمو العقلي 

لدى  النف�شية  وال�����ش��ام��ة  ال�شحة  حتقيق  وك��ذل��ك  امل��ع��ريف، 

املتعلمني.

ق�شم علم النف�س

اإ�شراف اللجنه الدائمة لتعزيز ال�شحة النف�شية باجلامعة

أساليب التعزيز وآثارها في الصحة النفسية 

د. وفاء ن�صار

للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�صية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�صية بق�صم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�صاد الطالبي بعمادة �صوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�صاد النف�صي بعمادة �صوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�صية بق�صم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�صم الطب النف�صي مب�صت�صفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�صت�صفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

اأ�شارت درا�شة حديثة اإىل 

خ�شعوا  الذين  البالغني  اأن 

تطلبت  ج��راح��ي��ة  ل��ع��م��ل��ي��ة 

ت��خ��دي��راً ك��ام��ًا، ت��ده��ورت 

الإدراك  وح��ا���ش��ة  ال��ذاك��رة 

ل���دي���ه���م، م���ق���ارن���ة مب���ن مل 

وذكرت  للتخدير.  يتعر�شوا 

ن�شرتها  ال��ت��ي  ال���درا����ش���ة، 

التخدير  طب  جمعية  دورية 

الأمريكية، اأن الذين خ�شعوا 

عليهم  تظهر  مل  للتجارب 

اأو �شعف  اأعرا�س الزهامير 

ب���ال���ذاك���رة ق��ب��ل ال��ت��ع��ر���س 

تظهر  ب��داأت  لكن  للتخدير، 

ل��دي��ه��م ف���ج���وات ���ش��غ��رية 

الذاكرة  يف  الأم��د  وق�شرية 

ع��ق��ب ع��م��ل��ي��ة ال��ت��خ��دي��ر، 

يف  النخفا�س  هذا  وا�شتمر 

قدرة الذاكرة 4 �شنوات.

اإىل  الدرا�شة  اأ�شارت  كما 

عمليات  اأج����روا  ال��ذي��ن  اأن 

لديهم  انخف�شت  جراحية، 

مهارات التخطيط والرتكيز، 

واأوردت الدرا�شة اأمثلة تدعم 

هذه النتيجة خا�شة يف حال 

ال�شاق،  يف  بك�شر  الإ�شابة 

بروتيناً  يطلق  اجل�شم  ف��اإن 

الإ���ش��ارات  لنقل  خم�ش�شاً 

ويزيد  الدماغ  اإىل  الع�شبية 

من �شوء اأدائه.
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10 ماليين فيروس تسبح 
في كل ملل من مياه المحيط

معهد ما�سات�سو�ست�س وجامعة كاليفورنيا اأطلقا م�سارًا لتتبعها

جامعة غراتس: 5 عادات 
يومية تضر بصحة الظهر

الظهر، ح�سب  اأ�سفل  اآالم  وراء  املحتملة  االأ�سباب  من  العديد  هناك 

اليومية  العادات  بع�ض  تبدو  وقد  النم�ساوية،  غرات�ض  بجامعة  باحثني 

تافهة بالن�سبة لك ولكنها خطرية وت�سبب اآالم الظهر مع مرور الوقت، 

واإليك قائمة باأبرز العادات اليومية اخلاطئة التي توؤدي اإىل اآالم الظهر 

وكيفية ت�سحيحها.

* قيادة ال�سيارة مل�سافة طويلة: التم�سك بعجلة القيادة لفرتة طويلة 

حدوث  يف  ويت�سبب  والكتفني  ال�سدر  ع�سالت  ل�سد  ي��وؤدي  اأن  ميكن 

ال�سيارة  قيادة  و�سعية  بتغيري  وين�سح اخلرباء  والرقبة،  الظهر  م�ساكل 

وعدم قيادة ال�سيارة مل�سافة طويلة.

* اجللو�ض على املكتب لفرتة طويلة: يوؤدي اجللو�ض على املكتب لفرتة 

طويلة اإىل زيادة ال�سغط على العمود الفقري لذلك يجب املحافظة على 

و�سعية �سليمة، وميكن حتقيق ذلك من خالل �سبط زاوية كر�سي املكتب 

على 135 درجة وحماولة االلتفات اإىل الوراء قلياًل بني احلني واالآخر.

* التعر�ض لل�سغط واالإجهاد: تعر�سك امل�ستمر لالإجهاد املزمن ميكن 

فرتة  على  اأن حت�سل  يجب  لذلك  الظهر،  اآالم  اإىل  مبا�سرة  ي��وؤدي  اأن 

اأو ممار�سة  االأ�سدقاء  مع  ال�سحك  من خالل  �سواء  يوم  كل  ا�سرتخاء 

التمارين الريا�سية اأو قراءة كتاب جديد، وقد اأظهرت درا�سة من�ساوية 

اأن اال�ستماع اإىل املو�سيقى ي�ساعد يف تخفيف اآالم اأ�سفل الظهر ب�سكل 

ملحوظ.

ميار�سون  ال  الذين  االأف���راد  الريا�سية:  االأن�سطة  ممار�سة  ع��دم   *

 40% بن�سبة  الظهر  اآالم  حل��دوث  عر�سة  اأك��ر  الريا�سية  االأن�سطة 

الظهر  اآالم  تخفيف  يف  ي�ساعد  بانتظام  الريا�سية  االأن�سطة  وممار�سة 

بن�سبة ٪40 على االأقل.

* مرتبة �سريرك قدمية: قد تكون مرتبة �سريرك اأحد اأ�سباب اإ�سابتك 

باآالم اأ�سفل الظهر، فاملرتبة اجليدة ت�ستمر ملدة 9 – 10 �سنوات فقط، 

ومن االأف�سل ا�ستبدالها بعد مرور 5 – 7 �سنوات لتجنب اآالم الظهر، 

 5 مرور  بعد  ال�سرير  مراتب  تغيري  مت  عندما  اأنه  درا�سة  وجدت  وقد 

�سنوات �ساعد ذلك يف النوم ب�سكل اأف�سل وتقليل اأالم اأ�سفل الظهر.

تزدحم املحيطات بالكائنات احلية، وي�سبح نحو 10 ماليني فريو�ض يف 

كل مليلرت من مياه املحيط، ويبدو اأن بع�ض هذه الفريو�سات ال نعرف عنها 

�سيًئا اأبًدا.

وجامعة  ما�سات�سو�ست�ض  معهد  من  م�سرتك  بحثي  فريق  اكت�سف  وقد 

وال  املحيط  يف  تنت�سر  الفريو�سات  من  معروفة  غري  عائلة  كاليفورنيا، 

تُقتفى بالفحو�ض املخربية االعتيادية، ويعتقدون اأن هذا العدد الوافر من 

ا يف اأج�سامنا اأي�ًسا. الفريو�سات انت�سر خارج املياه، وربمَّ

ما�سات�سو�ست�ض  معهد  من  الدقيقة  االأح��ي��اء  ع��امل  بولز   مارتن  وق��ال 

للتقنية: »ال نظن اأن هذه الفريو�سات ح�سرية بياه الفريو�سات فح�سب«. 

واأجرى فريق بولتز وفريق من كلية األربت اأين�ستاين يف نيويورك حتلياًل على 

عيِّنات ا�ستغرق جمعها من �ساحل ما�سات�سو�ست�ض ثالثة اأ�سهر.

العجيبة  باخل�سائ�ض  العينات  يف  وجدوها  التي  الكائنات  متتاز  وال 

اأكر  اإن  اإذ  اأي�ًسا،  التي تتمتمَّع بها فح�سب، بل با ينق�سها من خ�سائ�ض 

الفريو�سات انت�ساًرا يف الكوكب هي فريو�سات الدنا ثنائيمَّة النطاق، ومنها 

الفريو�سات الذنبية »ذات الذيل« التي تَُعدُّ اأكر الفريو�سات درا�سة يف العلم. 

ا الفريو�سات عدمية الذيل فاإنمَّها غري مفهومة كلِّيًّا حتمَّى االآن، الأنمَّه ي�سعب  اأممَّ

يعني  وال  ال�سائعة،  املخربية  بالفحو�ض  التعرُّف على خ�سائ�سها احليوية 

ذلك اأنمَّه ال ميكن العثور عليها، اإذ ا�ستطاع الباحثون يف درا�ستهم احلديثة 

احت�سان هذه الفريو�سات عدمية الذيل وحتليل �سال�سلها اجلينومية بعد 

ا�ستخراجها من �سواطئ ما�سات�سو�ست�ض التي ترتطم بها االأمواج.

اوات »عائلة جرثومية  ومن بني 200 نوع فريو�ض اأ�ساب جراثيم ال�سممَّ

تنت�سر يف البحر« �سنمَّف الباحثون 18 نوعاً منها حتت عائلة فريو�سات دنا 

جديدة ثنائية الطاق وعدمية الذيل.

ملخادع  ن�سبة  االأوتليكية،  الفريو�سات  االكت�ساف  هذا  الفريق  و�سمى 

ا ي�سعب االإم�ساك به،  ى اأوتليكو�ض ويلقب بالذئب، وكان ِل�سًّ اإغريقي يُ�سممَّ

اإال اأن العلماء اأم�سكوا بالفريو�سات االأوتليكية وعروا عليها، و�سي�سهم هذا 

االكت�ساف يف فهم خ�سائ�ض الفريو�سات الوراثية.

وت�سبه الفريو�سات عدمية الذيل نوًعا قدمًيا من الفريو�سات كان ميتاز 

وي�سيب  الفريو�سات«،  دنا  تغلف  التي  الربوتينات  »وهي  بحفظة خا�سة 

وفًقا ملعلوماتنا احليوانات والكائنات وحيدة اخللية با�ستثناء اجلراثيم.

اوات،  ال�سممَّ جراثيم  م��ن  �ساللة   300 م��ن  اأك��ر  �سملت  جتربة  ويف 

ا�ستطاعت الفريو�سات االأوتليكية اخرتاق كائنات اأكرب منها بكثري مقارنة 

بالفريو�سات عاثيات اجلراثيم املذيمَّلة.

معدلت الإ�سابة بها ارتفعت 18 ٪ بني عامي 2005 - 2015

حّذرت درا�سة يابانية حديثة من اأن اآالم الركبة 

العظام،  ه�سا�سة  ب�سبب  ال�سن  كبار  تداهم  التي 

تزيد من فر�ض االإ�سابة باالكتئاب.

الدرا�سة اأجراها باحثون بكلية طب جامعة كيئو 

 Journal« دورية  نتائجها يف  ون�سروا  اليابانية، 

 »of the American Geriatrics Society
العلمية.

واأو�سح الباحثون اأن ه�سا�سة العظام توؤثر على 

حوايل 55 % من االأ�سخا�ض فوق �سن االأربعني 

اآثار  البحث على فح�ض  فريق  وركز  اليابان،  يف 

االأبحاث  لقلة  وذلك  االكتئاب،  على  الركبة  اآالم 

التي ت�سلط ال�سوء على حقيقة ارتباط اأمل الركبة 

باالكتئاب.

تبلغ  �سخ�ًسا   573 براقبة  الباحثون  وق��ام 

اليابان،  65 عاًما فاأكر، ويعي�سون يف  اأعمارهم 

وعندما بداأت الدرا�سة بني عامي 2005 و2006 

مل يكن لدى اأي من امل�ساركني اأعرا�ض االكتئاب، 

وعقب مرور عامني من املراقبة، فح�ض الباحثون 

االكتئاب  واأعرا�ض  الركبة  اآالم  حول  امل�ساركني 

اأ�سيبوا  اأن 12 % ممن  لديهم، ووجد الباحثون 

باآالم الركبة نتيجة ه�سا�سة العظام، ظهرت عليهم 

اأعرا�ض االكتئاب.

عانوا  الذين  االأ�سخا�ض  اأن  الدرا�سة  وك�سفت 

ارت��داء  اأثناء  اأو  النوم،  اأثناء  الركبة  يف  اآالم  من 

من  خروجهم  اأو  دخولهم  اأث��ن��اء  اأو  اجل����وارب، 

ال�سيارة كانوا اأكر عر�سة لالإبالغ عن اإ�سابتهم 

باأعرا�ض االكتئاب.

ال�سن  كبار  متابعة  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�ض 

يكون  اأن  الركبة ميكن  اأمل يف  من  يعانون  الذين 

مفًيدا للم�ساعدة يف فح�ض االأ�سخا�ض املعر�سني 

املر�ض  واكت�ساف  باالكتئاب  االإ���س��اب��ة  خلطر 

مبكًرا.

�سيوعاً  االأك��ر  ال�سكل  هي  العظام  وه�سا�سة 

الل��ت��ه��اب امل��ف��ا���س��ل، وت���وؤث���ر ع��ل��ى امل��الي��ني من 

االأ�سخا�ض يف جميع اأنحاء العامل، بن فيهم نحو 

30 مليون �سخ�ض يف الواليات املتحدة وحدها.

وتورًما  قا�سية  اآالماً  العظام  ه�سا�سة  وت�سبب 

على  تاأثريها  ويظهر  والغ�ساريف،  املفا�سل  فى 

واليدين  والوركني  الركبتني  يف  اخل�سو�ض  وجه 

والعمود الفقري.

يف  ك�سفت،  العاملية  ال�سحة  منظمة  وك��ان��ت 

300 مليون حول  اأكر من  اأن  تقاريرها،  اأحدث 

وح��ذرت  االكتئاب،  مع  حالياً  يتعاي�سون  العامل 

املر�ض  بهذا  االإ�سابة  معدالت  اأن  من  املنظمة 

ارت��ف��ع��ت ب��اأك��ر م��ن 18 % ب��ني ع��ام��ي 2005 

و2015.

آالم الركبة لدى كبار السن تفاقم أعراض 
االكتئاب

يتم اإنتاج مليون عبوة بال�ستيكية كل دقيقة 

حول العامل، ويعد اإعادة تدويرها اأمًرا �سعًبا، 

ونتيجة لذلك، تُلقى هذه العبوات واملخلفات 

البال�ستيكية يف املمرات املائية ما يوؤدي اإىل 

ويرتاكم يف  الربية  احلياة  ويوؤذي  ان�سدادها 

االأنظمة البيئية.

وق��د ك�سفت درا���س��ة ج��دي��دة ���س��ارك بها 

ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة والي���ة ن��ي��وي��ورك عن 

مفاجاأة، وهي احتواء املياه املعباأة يف عبوات 

اللدائن  من  ع��اٍل  م�ستوى  على  بال�ستيكية 

البال�ستيكية الدقيقة، ووفًقا للدرا�سة حتتوي 

املياه املعباأة يف عبوات بال�ستيكية على لدائن 

دقيقة برتكيز كبري قد يعر�ض حياة االإن�سان 

للخطر.

ال�سحفية«  ميديا  »اأورب  موؤ�س�سة  وطلبت 

اإجراء هذه الدرا�سة ومل تن�سر يف اأي دورية 

 259 مياه  اختبار  خاللها  ومت  بعد،  علمية 

عبوة اأنتجتها 11 �سركة خمتلفة وتباع يف 9 

دول، ومت و�سع �سبغة حمراء تلت�سق باللدائن 

املياه،  عن  لتمييزها  العبوات  يف  الدقيقة 

اللدائن  ه��ذه  متو�سط  اأن  الباحثون  ووج��د 

يف املياه هو 10.4 جزيئات يف اللرت، وخلت 

اللرت  واح��ت��وى  منها،  متاًما  العبوات  بع�ض 

الواحد من مياه اإحدى ال�سركات العاملية على 

10000 جزيء بال�ستيكي.
اإذا �سعرت بال�سدمة اأن املياه التي ت�سربها 

ربا  فذلك  بال�ستيكية،  لدائن  على  حتتوي 

الأنك ال تتابع االأخبار كثرًيا، اإذ ك�سف حتقيق 

احتواء  »اأورب ميديا«  اأجرته موؤ�س�سة  �سابق 

ال�سنبور على لدائن  %83 من عينات مياه 
يف  ال�سادم  االأم��ر  لكن  دقيقة،  بال�ستيكية 

البال�ستيكية  اللدائن  اأن كمية  الدرا�سة  هذه 

الدقيقة يف املياه املعباأة كانت �سعف الكمية 

التي اكت�سفها العلماء يف مياه ال�سنبور.

ويعد اإيجاد حل يق�سي على امل�سكلة متاًما 

اأمًرا �سعًبا، وعلى البلديات وال�سركات تنقية 

املياه ب�سورة اأف�سل قبل �سخها عرب ال�سنابري 

اأو تعبئتها يف العبوات البال�ستيكية، لكن حتى 

لو فعلنا ذلك، ما زالت لدينا م�سكلة العبوات 

دقيقة  لدائن  اإىل  تتحول  التي  البال�ستيكية 

املنتجات  عن  ف�ساًل  مكان،  كل  املياه يف  يف 

البال�ستيكية العديدة االأخرى.

حاًل  اأف�سل  ب�سورة  التنقية  متثل  وق��د 

موؤقًتا لهذه امل�سكلة الكبرية، لكن لن تتح�سن 

يعي�سون  التي  البيئية  واالأنظمة  النا�ض  حياة 

اإن حظرت  اإال  فيها مع احليوانات االأخرى، 

البال�ستيكية  امل���واد  ا�ستخدام  احلكومات 

متاًما.

جامعة نيويورك تحذر من »لدائن بالستيكية« 
في المياه المعبأة



حوار: في�صل املغي�صيب

اأع��ل��ن امل�����ص��رف ال��ع��ام على عمادة 

������ص�����وؤون اأع���������ص����اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س 

واملوظفني الدكتور �صامل بن �صالح 

الرجيعي، اعتماد اأكرث من 13 األف 

تقييم اأداء وظيفي ملن�صوبي جامعة 

امللك �صعود.

العمادة  تدخل  د.الرجيعي  ونفى 

يف الإج��راءات الداخلية للتقييم اأو 

اآلية  وج��ود  موؤكدًا  التقادير،  اإعطاء 

وف��ق  الأداء  ت��ق��ي��ي��م  ت��ظ��ل��م  مل��ع��اجل��ة 

العمادة  حر�س  يثبت  مبا  الالئحة، 

وحفظ  املوظف  حقوق  حفظ  على 

اإجن������ازات������ه، وح������ذر يف ه�����ذا ال��ل��ق��اء 

م����ن ق���ي���ام ب��ع�����س اجل����ه����ات ب��ت��وزي��ع 

ب��ني »مم��ت��از وج��ي��د ج��دًا  من�صوبيها 

التعرف على دور  اإل��خ« دون  وجيد.. 

الأداء  تقييم  امل��ح��وري يف  ال��الئ��ح��ة 

العمل  ور�����س  م��ن  اأي  ح�����ص��ور  ودون 

اأو  ال��ع��م��ادة  ال��ت��ي نظمتها  امل��ت��ع��ددة 

حتى دون الت�صال اأو دعوة من�صوبي 

وحدة الأداء لزيارتهم و�صرح النقاط 

املهمة لتطبيق الالئحة..

اآل���ي���ة ع��م��ل تقييم  - م��ت��ى ب�����داأت 

الأداء الوظيفي اجلديد؟

���ص��درت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اإق����رار 

لئحة اإدارة الأداء الوظيفي والدليل 

بها  اخلا�صة  وال��ن��م��اذج  الإر���ص��ادي 

الأداء  تقومي  لئحة  من  ب��دلً  لتحل 

الوزاري  بالقرار  ال�صادرة  الوظيفي 

لوزير اخلدمة املدنية رقم 51934 

وتاريخ 30 /  12 / 1426ه�، وذلك 

�صلمان  امللك  برنامج  اإط��ار  �صمن 

لتنمية املوارد الب�صرية.

- ما الأ�صباب التي دعت العمادة 

وظ��ي��ف��ي  اأداء  لئ���ح���ة  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل 

خم��ت��ل��ف��ة ����ص���ك���اًل وم�������ص���م���ون���ًا ل��ع��ام 

1438ه�؟
تنفيذ  ال��ع��م��ادة  على  يجب  ك��ان 

العمل بالئحة اإدارة الأداء الوظيفي 

اجل���دي���دة ب���ن���اًء ع��ل��ى ق����رار وزي���ر 

 700/5202 رقم  املدنية  اخلدمة 

واإل  1437/09/10ه�،  وت��اري��خ 

�صيعد ذلك خمالفاً لأنظمة اخلدمة 

املدنية.

- مل�����اذا ق���ام���ت ال���ع���م���ادة ب���اإط���الق 

الأداء  ل��ت��ق��ي��ي��م  اإل����ك����روين  ب��رن��ام��ج 

الوظيفي؟

ك��ان��ت احل��اج��ة م��ا���ص��ة لإع����داد 

لأن  الأداء  لتقييم  اإلكرتوين  برنامج 

الالئحة اجلديدة حتتوي على عدة 

متفاوتة  اأوق��ات  تنفذ يف  اإج���راءات 

بداية  الأداء يف  ميثاق  اإع��داد  مثل: 

�صنوية  الن�صف  وامل��راج��ع��ة  ال�صنة 

والتقييم يف اآخر ال�صنة.

ووفق الالئحة القدمية فان اإعداد 

اأّم��ا  ال�صنة،  اآخ��ر  يف  يكون  التقييم 

اإجن��از  فت�صتلزم  اجلديدة  الالئحة 

جامعة  ملن�صوبي  الإج����راءات  اآلف 

امللك �صعود. 

اأه���داف  تغري  ذل��ك  اإىل  اأ���ص��ف 

ومعايري التقييم ح�صب كل كادر من 

املتعددة، مثل كوادر  كوادر اجلامعة 

وال��ك��وادر  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 

وكوادر  الإداري��ة  والكوادر  ال�صحية 

الأمن وال�صالمة.. اإلخ.

- م��ا ال���ذي دع��اك��م ل��ط��رح تقييم 

الأداء لعام 1438ه� يف وقت متاأخر؟

اآلية  ملعرفة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  ك��ان 

ال��ع��م��ل وف���ق الأدل������ة الإر����ص���ادي���ة 

مثل  الالئحة،  لتطبيق  التف�صيلية 

الت�صنيف الإجباري، بالإ�صافة  اآلية 

العمل  لآلية  ال�صحيح  التطبيق  اإىل 

وف���ق ال��رن��ام��ج الإل���ك���رتوين املعد 

موؤقتاً  الت�صنيف  اإلغاء  ومت  لذلك، 

ال��ب��دء يف  ال��ع��م��ادة  مم��ا �صهل على 

موظفي  وم�صاعدة  الالئحة  تطبيق 

الذي  اإجنازهم  ت�صجيل  اجلهات يف 

قاموا به خالل العام 1438ه�.

الأداء  تقييم  رب���ط  �صيتم  ه��ل   -

ال���وظ���ي���ف���ي ب���ال���ع���الوة ال�����ص��ن��وي��ة يف 

امل�صتقبل؟

مل ي�صل العمادة اأي توجيه اأو اآلية 

لربط العالوة بتقييم الأداء.

م������������ا   -

ال������ع������ن������ا�������ص������ر 

امل������ت������م������اث������ل������ة 

ب����ني ال��ت��ق��ي��ي��م 

ال�����������������ق�����������������دمي 

وال�����ت�����ق�����ي�����ي�����م 

اجلديد؟

ال�صابق  يف 

كادر  لكل  ك��ان 

اأح��د عيوب  وك��ان  به،  تقييم خا�س 

�صعوبة  التقييم  عنا�صر  معظم 

وح�صر  مراجعتها  فتم  ال��ق��ي��ا���س، 

جميع العنا�صر املتماثلة بني الكوادر 

اجلديد  التقييم  يف  واإدراج��ه��ا  تلك 

حتت م�صمى »اجلدارة« وو�صع لكل 

قيا�صه  ي�صهل  وا�صح  و�صف  درج��ة 

وال��ت��ي مت��ث��ل 70 % م��ن اإج��م��ايل 

الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  الأداء  تقييم 

للتطبيق.

عنا�صر  ال�صابق  التقييم  يف  مثال 

عر�س  »مثل  ال�صخ�صية  ال�صفات 

ال���راأي وال��ق��درة على احل���وار ال��خ« 

ال��روؤ���ص��اء  م��ع  ال��ع��الق��ات  وعنا�صر 

ربطها  مت  وامل��راج��ع��ني،  وال��زم��الء 

يف خ��ان��ة اجل����دارات »م��ث��ل عن�صر 

التوا�صل« يف الالئحة اجلديدة.

يكون  التقييم  اعتماد  فاإن  اأي�صاً 

الب�صرية  امل����وارد  اإدارة  ق��ب��ل  م��ن 

هيئة  اأع�������ص���اء  ����ص���وؤون  »ع���م���ادة 

التدري�س واملوظفني يف هذه احلالة« 

العمادة  وعلى 

املوظف  تزويد 

واجل�������ه�������ات 

بن�صخة  املعنية 

منها.

م������������ا   -

ال������ع������ن������ا�������ص������ر 

امل���خ���ت���ل���ف���ة يف 

تقييم الأداء؟

مثل  الآل��ي��ة،  اخ��ت��الف يف  هناك 

ال�����ص��ن��ة،  اأول  يف  امل��ي��ث��اق  اإع�����داد 

الحت�صاب،  عملية  يف  واخ��ت��الف 

واخ����ت����الف يف ك��ت��اب��ة الأه������داف 

�صت�صكل  والتي  جهة  بكل  اخلا�صة 

30 % فقط من التقييم.
الأداء  ت��ق��ي��ي��م  ب���ني  ال���ف���رق  م���ا   -

الوظيفي لالإداري ولالإ�صرايف؟

تُعد وظيفة اإ�صرافية لكل موظف 

�صاحب  من  اإداري  ق��رار  له  �صدر 

ال�صالحية. 

- هل كان هناك جتاوزات من قبل 

اجلهات عند تطبيق الالئحة؟

ن���ع���م، وق����د ع���وجل���ت م���ن قبل 

من�صوبي وحدة الأداء يف حينه، مثل 

القيام باإدراج اأهداف للموظف غري 

اأو  1438ه�،  ال��ع��ام  خ��الل  املتبعة 

امل�صمى  مع  تتوافق  اأه���داف  كتابة 

الفعلية  الأع��م��ال  ولي�س  الوظيفي 

واملهام اليومية التي قام بها املوظف، 

الإجن����ازات  ك��ت��اب��ة  امل��ب��ال��غ��ة يف  اأو 

خالف الناجت الفعلي. 

الأداء  تقييم  اأه��م مقومات  م��ا   -

الوظيفي اجلديد؟

الأداء  ت��ق��ي��ي��م  م��ق��وم��ات  اأه����م 

التكليف  و�صوح  اجلديد  الوظيفي 

واعتبار  الإجنازات،  وتوثيق  واملهام، 

التقييم عملية م�صتمرة متزامنة مع 

طبيعة عمل اجلهة.

- اأه��������م ال����ن����ق����اط ال����ت����ي ت������ودون 

التاأكيد عليها؟

هيئة  اأع�صاء  ���ص��وؤون  عمادة  اإن 

على  حري�صة  واملوظفني  التدري�س 

ح��ف��ظ ح���ق���وق امل���وظ���ف وح��ف��ظ 

اآلية  اإىل وجود  بالإ�صافة  اإجنازاته، 

وا�صحة عند تكليف اأي مدير جديد 

لذا  املوظف،  بها  يعمل  التي  للجهة 

تهيب العمادة باإدراج ثقافة التكليف 

واإعالن املهام »ح�صب مهام كل جهة« 

على هيئة جداول م�صرتكة ملن�صوبيها 

مثل كتابة اجلدول امل�صرتك لعيادات 

التدري�صي  العبء  اأو جدول  الأطباء 

اأو  التدري�س  هيئة  لأع�صاء  املعتمد 

لزم  اإذا  موظف  لكل  م�صتقل  ب�صكل 

لتوثيق  اآلية  اإ�صافة  اأي�ًصا  الأم���ر. 

كمي  »ب�صكل  والإجن���ازات  البيانات 

التقرير  م��ع  وامل��ت��زام��ن��ة  وك��ي��ف��ي« 

يجب  اأخ����رياً  ج��ه��ة،  لكل  ال�صنوي 

اعتبار تقييم الأداء الوظيفي عملية 

م�صتمرة ومتزامنة مع مهام وتقارير 

موظفيها  اإجن��از  مع  وربطها  اجلهة 

ومررات تقديرهم.  

- م��ا ال���ذي اأث����ار ا���ص��ت��ي��اءك��م عند 

لتقييم  الأوىل  ال��ت��ج��رب��ة  اإط������الق 

الأداء؟

حر�س بع�س اجلهات على تطبيق 

بني  من�صوبيها  ب��ت��وزي��ع  الت�صنيف 

اإل��خ«،  وج��ي��د..  ج��داً  وجيد  »ممتاز 

دور  على  التعرف  يف  اخلو�س  دون 

الأداء  تقييم  يف  امل��ح��وري  الالئحة 

العمل  ور���س  من  اأي  ح�صور  ودون 

اأو  العمادة  نظمتها  التي  املتعددة 

حتى دون الت�صال اأو دعوة من�صوبي 

وحدة الأداء لزيارتهم و�صرح النقاط 

املهمة لتطبيق الالئحة.

- ي�����ص��ك��و ب��ع�����س امل��ن�����ص��وب��ني م��ن 

اأق������ل م��ن  ت���ق���ادي���ر  اإىل  ت�����ص��ن��ي��ف��ه��م 

ممتاز، فما ال�صبب؟

ب��الإج��راءات  العمادة  تتدخل  ل 

ال���داخ���ل���ي���ة ب���ني اجل���ه���ات ���ص��واء 

اأو  اأو امل�صاندة  العمادات الأكادميية 

املعاهد اأو املراكز اأو الإدارات، وذلك 

الإداري����ني،  م��ن  م�صتويات  ل��وج��ود 

الإدارة  ومدير  العميد  وج��ود  مثل 

ميكن  وب��ذل��ك  املبا�صر،  والرئي�س 

بالإ�صافة  للموظف،  ظلم  اأي  منع 

اإىل ذلك فاإن العمادة تقوم مبعاجلة 

الالئحة  وف��ق  الأداء  تقييم  تظلم 

اللجنة  رئي�س  مكاتبة  ط��ري��ق  ع��ن 

الدائمة لفح�س تظلمات اإدارة الأداء 

الوظيفي يف حال العرتا�س؛ حيث 

بالتظلم  خا�صة  من���اذج  ه��ن��اك  اإن 

املتعلقة  ال��وث��ائ��ق  اإرف����اق  تت�صمن 

بالتظلم.
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اأعلن النتهاء من تطبيق التجربة الأوىل لالئحة تقييم الأداء الوظيفي اجلديدة

د. الرجيعي: اعتماد أكثر من 13 ألف تقييم أداء 
وظيفي لمنسوبي الجامعة

�صوؤون  ع��م��ادة  على  ال��ع��ام  امل�صرف  اأو���ص��ح 

اأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفني الدكتور �صامل 

الرجيعي، اأن اخلطوات التي قامت بها العمادة 

النقاط  يف  متلت  اجل��دي��دة  الالئحة  لتطبيق 

التالية:

اإطالق وحدة الأداء ح�صب  البداية مت  - يف 

تعليمات الالئحة.

اجلامعة  من�صوبي  ت��دري��ب  مت  ذل��ك  بعد   -

تطوير  عمادة  مع  بالتن�صيق  الأداء  تقومي  على 

املهارات وذلك من خالل 25 ور�صة عمل �صملت 

وامل�صرفني،  واملوظفني  الأك��ادمي��ي��ة  القيادات 

والإداريني، ومن�صوبي ومن�صوبات اجلامعة.

- مت عقد ور�س تدريبية خا�صة للزمالء يف 

جهات اجلامعة املختلفة مثل املدينة اجلامعية 

للطالبات، ومن�صوبي وكالة اجلامعة للم�صاريع، 

ووكالة  والتطوير،  للتخطيط  اجلامعة  ووكالة 

اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادميية، وبع�س 

والإدارات  وامل�����ص��ان��دة  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ع��م��ادات 

املتنوعة.. الخ.

ال�صتف�صارات  ا�صتقبال  مت  ذل��ك  بعد   -

الوظيفي،  الأداء  وح��دة  قبل  م��ن  ومعاجلتها 

الأداء  لتقييم  الإلكرتوين  الرنامج  اإط��الق  ثم 

الوظيفي.

خطوات تطبيق الالئحة

أهم مقومات الالئحة الجديدة التوثيق ووضوح 
المهام واعتبار التقييم عملية مستمرة

العمادة ال تتدخل في إجراءات التقييم أو إعطاء 
التقادير وهناك نماذج خاصة بالتظلم

عملية تقييم األداء 
مستمرة ومتزامنة ويجب 
ربطها بإنجازات الموظف 

ومبررات تقديره  

كان هناك تجاوزات من قبل بعض الجهات عند 
تطبيق الالئحة وقد عولجت في حينها



يعد التدريب عن بعد و�سيلة فعالة ل�سمان تاأهيل العاملني بامل�ؤ�س�سات 

الكربى اأثناء اخلدمة بطريقة مرنة تتيح لهم التنمية املهنية اأثناء اخلدمة 

وفًقا الحتياجاتهم ال�سخ�سية، ويف اأي وقت منا�سب لهم ومن اأي مكان، 

االأكادميية  واحتياجاتهم  املتدربني،  بني  الفردية  الفروق  بذلك  مراعًيا 

واملهنية.

كما اأن التدريب عن بعد يتيح للم�ؤ�س�سات الكربى تقليل االإنفاق على 

عمليات التدريب، حيث اإن التدريب االإلكرتوين عن بعد اأقل تكلفة واأ�سهل 

يف اإعادة اال�ستخدام، كما اأنه ي�فر وقت العمل للعاملني بامل�ؤ�س�سة ومبا 

ال يعيق �سري العمل.

والتدريب  التعليم  اال�ستثمار يف  2030 على  اململكة  روؤية  اأكدت  وقد 

لتنمية مهارات اأبناء اململكة وتنمية طاقاتهم وحتقيق املبداأ »نتعلم لنعمل« 

وال�سعي لت�فري اآليات التدريب امل�ستمر وت�فري فر�ص التدريب للخريجني 

من  املختلفة  اجل�انب  الب�سرية يف  بامل�ارد  تعنى  التي  املن�سات  واإن�ساء 

امل�ظف  اإنتاجية  رفع  والعمل على  والتاأهيل  التدريب  تعزيز فر�ص  اأجل 

بيئات  عرب  وامل�اهب  املهارات  ينمي  تدريب  ت�فري  خالل  من  وكفاءته 

حمفزة واأ�ساليب مبتكرة.

امللك  بجامعة  واالت�ساالت  االإلكرتونية  التعامالت  عمادة  �سعت  وقد 

�سع�د اإىل حتقيق هدفها الثالث والذي ين�ص على »تقدمي الدعم التدريبي 

والت�ع�ي فيما يتعلق بالتقنية وفروعها«، وذلك عن طريق تاأ�سي�ص من�سة 

وكفاءة  اال�ستخدام  ب�سه�لة  تتميز  بعد،  عن  اجلامعة  من�س�بي  لتدريب 

االأداء.

تتيح املن�سة فر�سة ملن�س�بي جامعة امللك �سع�د للتدرب اإلكرتونياً عن 

بعد من اأي مكان ويف اأي زمن ينا�سب املتدرب، وب�سكل جماين متاًما ويف 

زمن يقل بنح� %50 من الزمن امل�ستغرق يف التدريب التقليدي، ويف نف�ص 

ال�قت احل�س�ل على �سهادات معتمدة من عمادة التعامالت االإلكرتونية 

واالت�ساالت.

وقد جتاوز عدد امل�سجلني على من�سة التدريب االإلكرتوين يف عامها 

الثاين ع�سرة اآالف م�سجل يف الدورات التدريبية املختلفة، وحر�ًسا على 

الختبار  املتدرب  اجتياز  ت�سرتط  املن�سة  �سيا�سة  ف��اإن  التدريب  جدية 

مهاري حتى يتمكن من اإمتام الدورة التدريبية، وقد اأمت الدورات حتى 

األف  نح�  منهم  ح�سل  متدرباً  و�ستني  و�ستمائة  األف  عن  يزيد  ما  االآن 

وخم�سمائة متدرب على �سهادات معتمدة بالدورات التي اجتازوها.

تدريبية  دورة  ع�سرين  من  يقرب  ما  حالياً  التدريب  من�سة  وتتيح 

وجميع  والطالب،  وامل�ظفني  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  تخدم  اإلكرتونية 

ي�سهل  بحيث  اجل�االت  املختلفة خا�سة  االأجهزة  مع  مت�افقة  ال��دورات 

للمتدرب ال��س�ل للمحت�ى بطرق خمتلفة، وقد بلغ مت��سط الزمن الالزم 

والتدريبات  االأن�سطة  كل  �ساملة  �ساعات  ثالث  ال��دورات ح�ايل  الإمتام 

واجتياز االختبار اخلا�ص بالدورة.

التدريب  واالت�ساالت  االإلكرتونية  التعامالت  عمادة  ا�ستهدفت  وقد 

العمادة وتطبيقاتها عرب املن�سة يف مرحلتها االأوىل، كما  على منتجات 

تقدمي  يف  املختلفة  اجلامعة  جهات  مع  للتعاون  م�ستقبلًيا  تهدف  اأنها 

الدورات التدريبية التخ�س�سية عرب املن�سة.

ال�سيربانية  ال��ن��ظ��م  م�سطلح  اأ���س��ب��ح 

من  ل��ذل��ك  وم���ت���داوالً،  �سائعاً  الفيزيائية 

هذه  مفه�م  على  ال�س�ء  ت�سليط  ال�سرورة 

الأهمية  التن�يه  مع  وا�ستخداماتها،  النظم 

ال�سيرباين  االأم��ن  مفه�م  بني  اخللط  عدم 

ومفه�م النظم ال�سيربانية الفيزيائية، فاالأول 

املعل�مات  واأنظمة  ال�سبكات  بحماية  يعتني 

من االخرتاقات واجلرائم املعل�ماتية.

من  حديثة  علمية  اآلية  فه�  الثاين  اأم��ا 

�سممت  ال�سناعية،  للث�رة  ال��راب��ع  اجليل 

عن  والتحكم  وال�سيطرة  امل��راق��ب��ة  بهدف 

تتكامل  ب�ا�سطة خ�ارزميات حا�س�بية  بعد 

و�سبكة  احلا�س�بية  ال�سبكات  مع  باإحكام 

االإنرتنت وم�ستخدميها.

هذه  يف  الفيزيائية  امل��ك���ن��ات  تت�سابك 

النظم مع االأجهزة احلا�س�بية والربجميات 

على  مك�ناتها  جميع  وتعمل  معمق،  ب�سكل 

واأمناط  خمتلفة،  وزمانية  مكانية  نطاقات 

مع  وتتفاعل  وم��ت��م��ي��زة،  م��ت��ع��ددة  �سل�كية 

بع�سها البع�ص بطرق عديدة تتغري وتتاأقلم 

ح�سب احلاجة. 

ات�شاالت وا�شت�شعار

ب�كالة  الباحث  احلنيطي،  وليد  الدكت�ر 

العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

النظم  لهذه  ال�سائعة  التطبيقات  اأن  اأو�سح 

االت�ساالت  اأنظمة  حت��ت  ت��ن��درج  م��ا  ع��ادة 

تر�سد  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى  واال�ست�سعار، 

الال�سلكية  اال�ست�سعار  �سبكات  من  العديد 

بع�ص ج�انب البيئة املحيطة وتق�م مبعاجلة 

مركزية  ج��ه��ة  اإىل  وترحيلها  امل��ع��ل���م��ات 

ذلك؛  على  االأمثلة  وم��ن  منها،  لال�ستفادة 

�سائق«،  »ب��دون  امل�ستقلة  املركبات  اأنظمة 

بعد،  عن  املر�سى  ورعاية  الطبي  والر�سد 

ونظم التحكم يف العمليات، ونظم الروب�تات 

االآيل  والطريان  اجل�ية  واملالحة  امل�زعة، 

»بدون طيار«.

اأنظمة مدجمة

ينط�ي على  النظم  مفه�م هذه  اأن  واأكد 

متعددة  تخ�س�سات  منهجيات  ا�ستخدام 

متن�عة  علمية  نظريات  ودم��ج  ومتباينة، 

وامليكاترونيك�ص،  االآيل،  التحكم  علم  مثل 

ما  وكثرياً  والعل�م،  الهند�سية  والت�ساميم 

ي�سار اإىل عمليات التحكم باالأنظمة املدجمة؛ 

وتن�سيقاً  مزيجاً  تقدم  ال�سيربانية  فالنظم 

دقيقاً بني العنا�سر الفيزيائية واحلا�س�بية، 

وتندرج هذه النظم يف جماالت متن�عة مثل 

الكيميائية  والعمليات  وال�سيارات  الف�ساء 

الذكية«  »امل���دن  امل��دن��ي��ة  التحتية  والبنية 

والطاقة والرعاية ال�سحية والت�سنيع والنقل 

وت�سعى  اال�ستهالكية،  واالأج��ه��زة  والرتفيه 

حياة  م�ست�ى  ورف��ع  لتط�ير  التقنيات  هذه 

اأقل  با�ستخدام  االإن�سان يف جميع اجل�انب 

على  واملحافظة  والطاقة  الزمن  من  ق��در 

البيئة.

نظرة عامة

يتم  التقليدية،  املدجمة  لالأنظمة  خالفاً 

متكامل  ب�سكل  ال�سيربانية  النظم  ت�سميم 

تتفاعل  تتك�ن من عنا�سر عديدة  ك�سبكات 

ب��دق��ة ف��ائ��ق��ة م��ع امل��دخ��الت وامل��خ��رج��ات 

امل�ستقلة،  االأج��ه��زة  م��ن  ب���دالً  الفيزيائية 

مبفاهيم  وثيقاً  ارت��ب��اط��اً  املفه�م  ويرتبط 

الروب�تات و�سبكات اال�ست�سعار مع تطبيقات 

حا�س�بية عالية الذكاء تق�د التحكم وامل�سار 

بالكامل.

تقدم م�شتمر ومت�شارع

التقدم  ف��اإن  احلنيطي  الدكت�ر  وح�سب 

العل�م  جم���االت  يف  وامل��ت�����س��ارع  امل�ستمر 

بني  ال�سلة  تط�ير  على  �سيعمل  والهند�سة 

الفيزيائية  والعنا�سر  احلا�س�بية  العنا�سر 

عن طريق اآليات ذكية، وهذا بالتايل �سي�ؤدي 

ا�ستخدامات هذه  يف  كبرية جداً  زيادة  اىل 

لقدرتها  ن��ظ��راً  الي�مية  حياتنا  يف  النظم 

ال��ف��ائ��ق��ة ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف، واال���س��ت��ق��الل��ي��ة، 

وامل�ث�قية،  والتحكم،  العالية،  وال��ك��ف��اءة 

وحتقيق متطلبات ال�سالمة العامة، و�سه�لة 

اال�ستخدام.

تطبيقات متنوعة

النظم  هذه  وتطبيقات  اإمكانات  وتت��سع 

عمليات  تط�ير  ذل��ك  يف  مب��ا  اأب��ع��اد،  بعدة 

التداخل مثل جتنب اال�سطدام بني مك�نات 

النظم، والدقة الفائقة مثل اإجراء العمليات 

ال��روب���ت،  با�ستخدام  بعد  ع��ن  اجلراحية 

والت�سنيع املتقدم على م�ست�ى النان� ميرت، 

والعمل يف بيئة خطرة و�سعب ال��س�ل اإليها 

ومكافحة  واالإن��ق��اذ،  البحث  عمليات  مثل 

البحار؛  اأعماق  يف  واال�ستك�ساف  احلرائق، 

مراقبة  مثل  ال��ف��ائ��ق  التن�سيق  وعمليات 

املالحة اجل�ية، والقتال واملناورة الع�سكرية 

مثل  العالية  والدقة  والكفاءة  احل��روب؛  يف 

مباين الطاقة؛ وزيادة القدرات الب�سرية مثل 

مراقبة الرعاية ال�سحية عن بعد وتنفيذها 

وت�فري بيانات املر�سى على مدار ال�ساعة.

حديقة روبوتات

الكربى  العاملية  اجلامعات  من  العديد 

لديها م�ساريع بحثية وبرامج درا�سات عليا 

يف هذه التقنيات، ومن االأمثلة احلقيقية على 

تط�ير البح�ث العلمية لهذه النظم، م�سروع 

 Distributed »حديقة الروب�تات امل�زعة«

Robot Garden يف معهد ما�سات�س��ست�ص 
فريق  يعمل  ح��ي��ث   ،MIT للتكن�ل�جيا 

النباتات،  زراع��ة  حديقة  يف  الروب�تات  من 

متعددة  عنا�سر  ب��ني  يجمع  النظام  وه��ذا 

تتك�ن من احل�سا�سات امل�زعة على كل نبتة 

لر�سد حالتها والبيئة املحيطة بها وحتديد 

لها،  ال�سرورية  الرعاية  احتياجاتها وتقدمي 

واأجهزة للمالحة، واأجهزة للمعاجلة، واأجهزة 

ال�سبكات الال�سلكية لربط مك�نات النظام.

�شناعات ذكية

النظم  ه��ذه  اأدت  ال�سناعة،  جم��ال  ويف 

ال�سحابية  احل��سبة  تقنيات  اإىل  باالإ�سافة 

التي ت�ستطيع ت�فري عدد كبري من اخلدمات 

امل��ت��ك��ام��ل��ة بهدف  ال�����س��ري��ع��ة  احل��ا���س���ب��ي��ة 

التي�سري على امل�ستخدم اإىل متهيد الطريق 

كما  الذكية،  ال�سناعات  من  جديد  جليل 

يف   »4 »ال�سناعة  م�����س��روع  يف  احل���ال  ه��� 

بالتعاون مع �سركاء من  املف��سية االأوروبية 

�سنايدر  �سركة  مثل  العاملية  ال�سركات  كبار 

ومايكرو�س�فت  وهاني�يل  و�ساب،  اإلكرتيك، 

وغريها.

ا�شتثمارات عاملية �شخمة

ومم���ا ي���دل ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه���ذه ال��ن��ظ��م، 

لتط�ير  �سخمة  عاملية  ا�ستثمارات  وج���د 

امل�ؤ�س�سة  اعتربتها  فقد  التقنيات،  ه��ذ 

جماالً   »NSF« للعل�م  ال�طنية  االأمريكية 

التقني يف  والتط�ير  العلمي  للبحث  رئي�سياً 

اأواخ��ر  ومنذ  االأمريكية،  املتحدة  ال�اليات 

غريها  مع  امل�ؤ�س�سة  قامت  2006م،  العام 

من الهيئات الفيديرالية يف ال�اليات املتحدة 

العمل  وور�ص  امل�ؤمترات  العديد من  برعاية 

وحلقات النقا�ص لفهم وتط�ير وتفعيل النظم 

ال�سيربانية يف حياتنا الي�مية.

10 آالف متدرب على منصة التدريب اإللكتروني لمنسوبي الجامعة

مجال رئيسي للبحث العلمي والتطوير التقني

تتيح 20 دورة ومنحت 1500 �شهادة تدريب معتمدة

النظم ال�شيربانية الفيزيائية

تقنية36  �لعدد 1302 - �لأحد 15 رجب  1439هـ �ملو�فق 1 �أبريل 2018م20

»ثورة تقنية« في 

آيفون لتحدي 

سامسونج

ت�قع تقرير اأمريكي �سدر حديًثا اأن تطرح 

قابلة  ب�سا�سة  »اآي��ف���ن«  هاتف  »اأب��ل«  �سركة 

ظل  اأم��ر  وه���   ،2020 �سنة  بحل�ل  للطي، 

مبثابة »ث�رة تقنية« حتى وقت قريب، وبح�سب 

ت�قعات �سركة اخلدمات »مرييل الن�ص« فاإن 

اإىل جهاز  »اآيف�ن«  اخلط�ة قد حت�ل هاتف 

�سبيه ب�»االآيباد«، وفق ما نقل م�قع »م�سابل«.

واأكد املحلل يف ال�سركة االأمريكية، وام�سي 

من  ع���دًدا  اأج���رى  بعدما  ت�قعاته،  م���ه��ان، 

اللقاءات مع م�س�ؤولني من »اأبل«، خالل االآونة 

االأخرية.

العام  خ��الل  ح�سلت  ق��د  »اأب����ل«  وك��ان��ت 

املا�سي على براءة اخرتاع ل�سا�سة مرنة ميكن 

ت�سدر  مل  ال�سركة  لكن  للطي،  اإخ�ساعها 

ت��سيًحا ب�ساأن ما ك�سفه التقرير االأخري.

»اأب����ل«،  ع��ل��ى  االإق���ب���ال  ه���ذا  يقت�سر  وال 

»�سام�س�نغ«  مثل  اأخ���رى  �سركات  اأن  ذل��ك 

متزايداً  اهتماماً  تبدي  و»مايكرو�س�فت« 

ت��زود  اأن  املرتقب  وم��ن  امل��رن��ة،  بال�سا�سات 

ال�سركة الك�رية اجلن�بية اأجهزتها بامليزة يف 

skynewsarabia :نهاية 2019.    امل�شدر

د. احلنيطي



تقرير: عبداهلل املزروع

»تيديك�س  فعالية  اأق��ي��م��ت  ح��اف��ل  ي��وم  يف 

مبادرات  اإح��دى  وه��ي  �سعود«،  امللك  جامعة 

ال�������س���راك���ة ال���ط���اب���ي���ة ب���امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 

وبتقدمي  متحدثًا   15 للطالبات، مب�ساركة 

ال��ت��وا���س��ل االجتماعي  ال��ن��ا���س��ط��ن مب��واق��ع 

مزروع املزروع ويا�سر ال�سقاف، وكان اجلميع 

امل�ساركن،  لق�س�س  لا�ستماع  موعد  على 

والتي تتحدث عن جتاربهم وعن جناحاتهم 

وف�سلهم.

عوامل النجاح

ك���ان م��رك��ز م����ؤمت���رات اجل��ام��ع��ة ي�ضج 

من  املتط�ع�ن  املنظم�ن  وك���ان  ب��ال��زوار، 

اأ�ضباب  اأهم  من  اجلامعة  وطالبات  طالب 

وع�امل جناح هذه الفعالية، وقد حتدثنا يف 

املعنيني بهذه  هذا اال�ضتطالع مع عدد من 

الفعالية، ومن اأبرزهم عميد �ض�ؤون الطالب 

املنظمني  من  وعدد  القريني،  فهد  الدكت�ر 

وامل�ضاركني يف احلفل.

فخورون بكم

���ض���ؤون  ال��ق��ري��ن��ي عميد  ف��ه��د  ال��دك��ت���ر 

ال��ط��الب اأب���دى ���ض��روره واإع��ج��اب��ه وفخره 

تيديك�س  اإن  وق��ال:  الفعالية  ه��ذه  بتنظيم 

ا�ضم  يرتبط  اأن  نفخر  ونحن  عاملية  فعالية 

وفخ�ر  �ضعيد  اأنا  بجامعتنا،  الفعالية  هذه 

للغاية باحل�ض�ر والتنظيم الذي يتط�ع فيه 

على  اأ�ضروا  الذين  اجلامعة  و�ضباب  بنات 

اإجناح هذا احلفل.

و�ضكر الدكت�ر القريني املتحدثني، وقال 

قدم�ه،  مبا  واأده�ض�نا  احلفل  اأث��روا  اإنهم 

وح�ل ا�ضتقطاب الفعاليات املتن�عة بخالف 

»تيديك�س« م�ضتقبالاً قال: بالطبع نعمل من 

ا�ضتقطاب  على  الطالبية  ال�ضراكة  خالل 

ت�ضيف  التي  امل��ري��ة،  املختلفة  الفعاليات 

املجاالت  كافة  يف  للمجتمع  جديدااً  �ضيئااً 

والفن�ن، اإذ نطمح خللق بيئة جذابة ومرية 

للمجتمع. 

ح�سور مميز

ال�ضيخ  اآل  فهد  االأ�ضتاذ  قال  جانبه  من 

تيكيت�س«  »�ضتاي  ملن�ضة  التنفيذي  الرئي�س 

»تيديك�س  فعالية  تذاكر  بيع  عن  امل�ض�ؤولة 

جامعة امللك �ضع�د«: اإن االأقبال اجلماهريي 

ما  ه�  وال�اعية  املميزة  الفئات  جميع  من 

امللك  جامعة  مع  والعمل  »تيديك�س«  مييز 

مباٍن  من  اجلامعية  والبيئة  »ممتع«  �ضع�د 

ومرافق �ضاعدتنا كثريااً!

قال:  واالإقبال اجلماهريي  التذاكر  وعن 

 ١٥٧ ح���ايل  تيكيت�س«  »�ضتاي  نظمت  لقد 

ت�ضع  يف  ال��ت��ذاك��ر  ب��ي��ع  خ���الل  م��ن  فعالية 

وهذه  اململكة،  وخ��ارج  داخ��ل  مدن خمتلفة 

»تيديك�س  مع  للتعاون  لنا  االأوىل  املرة  هي 

يف  املميز  اأن  وذك��ر  �ضع�د«،  امللك  جامعة 

»تيديك�س« ه� الفئة التي ي�ضتهدفها؛ حيث 

فئة  هي  تيديك�س  يف  امل�ضتهدفة  الفئة  اإن 

تري  والفتيات  ال�ضباب  من  وواعية  مميزة 

الفعاليات التي نتعاون معها.

عمل ممتع

اإن  ال�ضيخ  اآل  قال  العمرية  الفئات  وعن 

الفئة امل�ضتهدفة ترتاوح اأعمارها بني ١٨ اإىل 

26 عامااً، وعن االإقبال على التذاكر قال: اإن 
تذاكر الرجال وال�ضيدات نفدت قبل انطالق 

ومت  االإلكرتوين،  امل�قع  خالل  من  املعر�س 

طرح عدد من التذاكر بعد انطالق املعر�س 

تلبية لرغبة احل�ض�ر.

وعن التعاون مع جامعة امللك �ضع�د قال 

اآل ال�ضيخ: اإن العمل مع جامعة امللك �ضع�د 

نتعامل  الذين  واالأ�ضخا�س  ج��دااً،  »ممتع« 

تتميز  واجلامعة  نظامي�ن،  اأ�ضخا�س  معهم 

مبراكز ومرافق ومبان �ضخمة وبنية حتتية 

مكتملة تتيح لنا الفر�ضة خللق بيئة تفعالية 

ك�ضركة  ك��ث��ريااً  وت�ضاعدنا  للنا�س،  ج��ذاب��ة 

تقنية يف ت�اجد املعدات والتمديدات، ونحن 

جامعة  م��ع  بالتعامل  ك��ث��ريااً  ن�ضعد 

�ضيك�ن  بيننا  والتعاون  �ضع�د،  امللك 

م�ضتمرااً باإذن اهلل.

روح جماعية

وع��������ن ال���ت���ن���ظ���ي���م 

وال�����ت�����ط������ع؛ حت���دث���ت 

الثنيان«  »اأث��ري  الطالبة 

مرة  الأول  اأنها  وذك��رت 

واأن  التنظيم،  تتط�ع يف 

ما ميز عملها كمتط�عة 

ه���� ال�����روح اجل��م��اع��ي��ة 

ما  اإن  وقالت  الفريق.  مع  بها  عملت  التي 

ينتمي  »ع��امل��ي«  ح��دث  اأن��ه  للتط�ع  دفعني 

�ضع�د،  امللك  جامعة  جامعتي  به  وت�ضارك 

واأن ا�ضم الفعالية »العاملي« له دور كبري يف 

رغبتي للتط�ع.

وعن احل�ض�ر وامل�ضاركني قالت »الثنيان« 

اإن اإقبال وح�ض�ر اجلماهري كان رائعااً وفائقااً 

يكن  مل  قالت:  ال�ضع�بات  وعن  للت�قعات، 

احل�ض�ر  اإن  اإذ  �ضع�بات،  هنالك 

كان�ا مرنني ومتعاونني الأبعد حد، 

روؤ�ضاء  »الثنيان«  و�ضكرت 

فرق التنظيم على �ضربهم 

بع�س  لظروف  وتفهمهم 

املتط�عني.

اأبرز املتحدثن

قالت  احل�ض�ر  وعن 

»اأث����ري ع���ب���داهلل« اإن��ه��ا 

حت�ضر  االأوىل  ل��ل��م��رة 

ف��ع��ال��ي��ة »ت��ي��دي��ك�����س«، 

خمالفة  كانت  الفعالية  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 

لت�قعاتها، اإذ كانت رائعة بكل املقايي�س من 

اأبهروها  الذين  واملتحدثني  التنظيم  خالل 

قالت  املتحدثني  وع��ن  ق��ال��ت،  م��ا  بح�ضب 

جميع  وتابعت  كثريااً  ا�ضتفادت  اإنها  »اأث��ري« 

لفت  من  اأب��رز  واإن  والفعاليات،  املتحدثني 

انتباهها ه� املتحدث »عمر ال�ضباح«.
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فعالية عاملية وبيئة جذابة ال�شتقطاب املواهب ال�شابة

الثنيان: احل�شور كان رائعًا ومتعاونًا وا�شم الفعالية 

»العاملي« له دور كبري يف رغبتي بالتطوع

اآل ال�شيخ: االإقبال اجلماهريي »مميز« والعمل معكم 

»ممتع« والبيئة اجلامعية �شاعدتنا كثريًا

د. القريني: فخورون مبا قدمه �شباب و�شابات 

اجلامعة وبارتباط ا�شم هذه الفعالية بجامعتنا 

»تيديكس جامعة الملك سعود«
بين شغف الزوار وحماسة المشاركين 



و�أكرث  �أهم  من  �لبال�ستيكية  �ملنتجات  تعترب 

�ملنتجات �مل�سنعة ��ستخد�ماًً، فقد �أقبل �لعامل 

��ستعماالته  لتعدد  ب�سر�هة  �لبال�ستيك  على 

�إىل  ي��دوم  �إن��ه  ميز�ته  يف  قيل  وق��د  ومتانته، 

�الأبد، لكن هذه �مليزة هي �أي�ساً م�سكلة كربى، 

فقد يبقى �لبال�ستيك يف �لطبيعة �آالف �ل�سنني 

بيئية  �أ���س��ر�ر�ً  ي�سبب  وبذلك  يتحلل  �أن  دون 

جمة.

�ملو�د  خملفات  على  �ملرتتبة  �الأ���س��ر�ر  هذه 

و�ملهتميني  �ل��ب��اح��ث��ني  دف��ع��ت  �لبال�ستيكية 

مبجال �لبيئة الإيجاد حلول من �ساأنها �لتخل�ص 

يتم  �لبال�ستيكية، ومل  �لنفايات  و�ال�ستفادة من 

منا�سب  ح��ل  �إىل  ق��ري��ب  وق��ت  حتى  ل  �لتو�سُّ

مكبات  يف  نر�كمه  وظللنا  �لبال�ستيك،  مل�سكلة 

تقتل �لب�سر، ونطمره يف �الأر�ص، وندعه يرت�كم 

يف �ملحيطات لي�سكل جزر قمامة �سخمة تطفو 

على �ل�سطح.

�لبال�ستيكية  للنفايات  �لعاملي  �لفعل  رد  �إن 

�ل�سرير  حتت  �سيء  كل  دف��ع  مياثل  �الآن  حتى 

فاإن  م��ا،  باأعجوبة  �مل�سكلة  حت��ّل  �أن  �أم��ل  على 

95 % من �لبال�ستك يتم رميه بعد ��ستخد�مه 
ملرة و�حدة فقط، و8 ماليني طن من �لبال�ستك 

�سنوياً ينتهي بها �ملطاف يف حميطاتنا مبا يعادل 

تفريغ �ساحنة قمامة ممتلئة كل دقيقة.

�حل����ل ب�����س��ي��ٌط ج������د�ً، ي��ت��م��ث��ل يف حت��وي��ل 

�أن  للنا�ص  ميكن  �سلعة  �إىل  �لبال�ستيك  نفايات 

�لهيدروجني  م��ن  ك��ل  وب��وج��ود  ي�ستخدموها، 

فاإنَّ  �إيثيلني،  �لبويل  ي�سكالن  �للذين  و�لكربون 

وقود �لهيدروكربون �ل�سائل هو �خليار �لو��سح.

هذ�  ع��ن حتقيق  يعيقنا  ك��ان  �ل���ذي  �الأم���ر 

�حللم هو �أن حتويل �لبويل �إيثيلني �إىل �أجز�ئه 

مقد�ر  ب�سبب  ه��ائ��اًل،  حت��دًي��ا  ك��ان  �الأ�سا�سية 

فتحويل  كيميائي،  �لبال�ستيك كمركب  ��ستقر�ر 

�لبال�ستيك لوقود �سائل يتطلب �إخ�ساعه حلر�رة 

مرتفعة �أو الأ�سعة فوق بنف�سجية، وهذه �لعملية 

تدعى »cross alkane metathesis«، وهي 

تبدو �أكرث فعالية يف حتليل �لبال�ستيك من دون 

�أي معاجلة م�سبقة.

�ملحفز�ت  من  �ثنني  �لعملية  هذه  وت�ستخدم 

تفكك  �لتي  �لكيميائية  �لتفاعالت  لتن�سيط 

فبعد  �أب�سط.  مكونات  �إىل  �لبال�ستيكية  �ملو�د 

�سل�سلة من �لتفاعالت يتحول �لبويل �إيثيلني �إىل 

فحوم هيدروجينية ق�سرية ت�سمح بتغيري تركيب 

لتحويله  تدريجي  وب�سكل  بحذر  �إيثيلني  �لبويل 

��ستخد�مه  ميكن  �سمع  �أو  دي���زل  وق���ود  �إىل 

الأغر��ص �سناعية.

حممد �سامل باهديلة

هند�سة كيميائية

غرائب حول العالم

جثة متجمدة وسليمة لنوع 
منقرض من األسود

2017م،  نوفمرب  يف  �لرو�ص،  و�لباحثني  �لعلماء  من  جمموعة  عرث 

منطقة  �ملنقر�ص، يف  �لكهف«  »�أ�سد  ل�سبل  و�سليمة  متجمدة  على جثة 

يديه  على  م�ستلق  ور�أ���س��ه  �لرو�سية  ياقوتيا  حمافظة  يف  »�أبي�سكي« 

ومتجمد يف حالة ممتازة، و�أ�سار �لعلماء حينها باأن عمر �جلثة يرت�وح 

على �الأرجح بني 20 �إىل 50 �ألف �سنة قبل نهاية �لع�سر �جلليدي يف 

زمن �لبالي�ستو�سني. 

�إن  قال  �ساخوي  �أكادميية  وممثل  حفريات  عامل  بروتوبوف  �أل��ربت 

�أ�سد �لكهف حفظت ب�سكل مثايل، جميع �الأطر�ف  »هذه �جلثة ل�سبل 

�سليمة ولي�ص هناك �آثار الإ�سابات خارجية على �جللد«. و�أ�ساف: »جناح 

عملية �حلفظ يعود �إىل جتمد �جلثة يف مناطق �جلليد �ل�سرمدي، وهي 

لي�ست �ملرة �الأوىل �لتي يتم �لعثور فيها على جثث حيو�نات من �لع�سر 

�جلليدي وبخا�سة جثث �أ�سود �لكهف، ففي عام 2015 �كت�سف �سبالن 

متجمد�ن من نف�ص �لف�سيلة ويف نف�ص �ملنطقة، لكن �حلفظ �جلثماين 

يف �الكت�ساف �جلديد �أف�سل بكثري من ذلك يف �الكت�ساف �الأقدم«.

�ل�سبل  جثة  على  جينية  وحتاليل  �ختبار�ت  باإجر�ء  �لعلماء  و�سيقوم 

 20،000 بني  ما  هو  �ملتوقع  عمره  ولكن  بال�سبط،  عمره  الكت�ساف 

نتائج  �ملتوقع حتقيق  »من  بروتوبوبوف  �لدكتور  وقال  �سنة.  و50،000 

مهمة بعد حو�يل ثالث �سنو�ت من �لبحث«.

�أ�سود  ��ستن�ساخ  �حتمال  �لنقا�ص حول  �الكت�ساف �جلديد  وقد جدد 

�الأنو�ع  �إعادة  مو�سوع  يبقى  لكن  م�ستحياًل متاماً،  لي�ص  وهذ�  �لكهف، 

مو�سوع  وه��و  �لبع�ص،  ل��دى  �أخ��الق��ي  غري  �ملخلوقات  من  �ملنقر�سة 

�إع��ادة  بكيفية  در�ي��ة  على  �لب�سر  لي�ص  �إذ  �لعلماء،  بني  �ساخن  نقا�ص 

�إدخال �حليو�نات �ملنقر�سة �إىل �لنظام �لبيئى وما تاأثريها على �لنظم 

�لبيئة  باحلفاظ على  �الهتمام  �الأف�سل  �أن  �لبع�ص  ويرى  �الأيكولوجية، 

و�إنقاذ �الأنو�ع �ملعر�سة للخطر �ملوجودة حالًيا.

حممد خوجه

كلية �لعلوم

�لدولية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �ملنظمات  م��ن  �ل��ع��دي��د 

من  م�ستمر  ب�سكل  �لتعاونية حتذر  و�جلمعيات 

خطورة زيادة �لوزن و�ل�ُسمنة على �أفر�د �ملجتمع 

ت�ساهاًل  نالحظ  �ملقابل  يف  �لنا�سئة،  وخا�سة 

وعدم مر�قبة بجدية على �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات 

�ل�سكرية  �مل�����س��روب��ات  ت���روج  �ل��ت��ي  �ل��ت��ج��اري��ة 

�أ�سف  بالدهون،  �لغنية  �ل�سريعة  و�لوجبات 

و�الأع�ساب  �لعطارة  حمالت  �نت�سار  ذلك  �إىل 

ب�سكل كبري، و�لتي تدعي خف�ص �لوزن وحماربة 

�ل�ُسمنة يف �أ�سرع وقت من غري دليل علمي.

بعنو�ن   2016 ع���ام  �أج��ري��ت��ه��ا  در����س��ة  يف 

و�ل�ُسمنة«  �لوزن  بزيادة  وعالقته  �حلياة  »منط 

مبدينة  �لثانوية  �ملرحلة  طالب  من  عينة  على 

�لعامة  �الإد�رة  �سجالت  يف  �ملقيدين  �لريا�ص، 

للرتبية و�لتعليم مبنطقة �لريا�ص للعام �لدر��سي 

1436/1435 - 2015/2014، كان من �سمن 
يف  �ل��ط��الب  نظر  وجهة  معرفة  �لنتائج  �أه��م 

بع�ص �لعو�مل �لتي ميكن �أن ت�ساعد يف معاجلة 

�لعو�مل  من  جمموعة  و�سع  مت  �ل�ُسمنة.حيث 

مرتبة ت�ساعدياً من 1 �إىل 6، تبني من خاللها 

ريا�سة  على  �لت�سجيع  �أهمية  ي��رون  �لذين  �أن 

ولي�ص  فعلياً  �لريا�سة  ومز�ولة  باأمان،  �مل�سي 

م�ساهدتها، �حتال �ملرتبة �الأوىل، و�لذين يرون 

�أهمية زيادة تناول �لفو�كه و�خل�سرو�ت و�لبقول 

�أهمية  ي��رون  و�ل��ذي��ن  �لثانية،  �ملرتبة  يف  ج��اء 

�لتقليل من تناول �ل�سكريات و�حللويات جاء يف 

�ملرتتبة �لثالثة.

�أم�����ا �ل���ذي���ن ي�����رون �أه��م��ي��ة 

�لدر�جة  رك��وب  على  �لت�سجيع 

حد�ئق  وج��ود  و�أهمية  ب��اأم��ان، 

ع���ام���ة ب���ال���ق���رب م����ن �مل���ن���زل 

جمموع  متو�سط  ت�ساوى  فقد 

�إج�����اب�����ات ع��ي��ن��ة �ل���در�����س���ة، 

و�لذين  �لر�بعة،  �ملرتبة  و�حتال 

�الأن�سطة  تعزيز  �أهمية  ي���رون 

فقد  �مل���د�ر����ص  يف  �ل��ط��الب��ي��ة 

ويف  �خلام�سة،  �ملرتبة  يف  ج��اء 

�لتقليل  �أهمية  من  كل  جاء  �لعو�مل  هذه  �آخر 

و�الإن��رتن��ت،  �لتلفزيون  م�ساهدة  �ساعات  من 

حيث  �ل�سريعة  �لوجبات  �إعالنات  من  و�حل��د 

�لباحث  ��ستنتج  �ل�ساد�سة.وقد  �ملر�تبة  �حتال 

و�القت�سادي  �الجتماعي  �مل�ستوى  �رتفاع  �أن 

و�أن  و�ل�سمنة،  �لوزن  بزيادة  عالقة  له  لالأ�سرة 

كان  �لطالب  �ُسمنة من  �أو  زيادة وزن  لديه  من 

�أقل م�ساركة يف ممار�سة �الأن�سطة �لبدنية �سو�ًء 

و�أكرث م�ساركة  �أو �حلي،  �ملدر�سة  �أو  �ملنزل  يف 

�الجتماعية،  �ملنا�سبات  ح�سور  يف  �الأ�سرة  مع 

و�أقل ��ستهالكاً للوجبات �لغنية بالدهون، و�أكرث 

وعياً مب�سكلة زيادة �لوزن و�ل�ُسمنة »�لدر��سة يف 

مكتبة �مللك فهد �لوطنية«.

ب��ك��ل �الأح���������و�ل، ل���ن ت��ف��ل��ح �ل�����س��ي��ا���س��ات 

�لغاية  �إىل  �ل��و���س��ول  يف  و�ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 

�ملن�سودة منها، وهي �حلد من ظاهرة �ل�ُسمنة، 

وو�سع  �جلميع،  جهود  ت�سافر  خ��الل  من  �إال 

�ملجتمع  فئات  ت�سمل  عمل  خطة 

وخلفياتهم  �أع��م��اره��م  مبختلف 

�الج��ت��م��اع��ي��ة و�الق��ت�����س��ادي��ة مع 

�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى ف��ئ��ات �الأط��ف��ال 

و�إ���س��ر�ك  و�ل�سباب،  و�ليافعني 

�ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص و�مل��وؤ���س�����س��ات 

وتنفيذ  �إع�����د�د  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 

�لن�ساطات و�لرب�مج �ملختلفة.

وعلى وز�رة �ل�سحة �أن تتحمل 

�لتن�سيق  يف  �الأ�سا�سية  �مل�سوؤولية 

هذه  وخطط  ب��ر�م��ج  تطبيق  على  و�الإ���س��ر�ف 

يف  �لو�سع  مع  و�ال�سرت�تيجيات،  �ل�سيا�سات 

�العتبار ت�سكيل جلنة وطنية ير�أ�سها �سخ�ص ذو 

ينوب  �أو من  �ل�سحة  وزير  تنفيذية مثل  �سلطة 

جميع  من  ممثلني  ع�سويتها  يف  وت�سم  عنه، 

�ملوؤ�س�سات �حلكومية ذ�ت �لعالقة، وممثلني من 

لها  �لتي  �خلريية  و�جلمعيات  �خلا�ص  �لقطاع 

عالقة بال�ُسمنة.

و�أ�سبابها  �ل�ُسمنة  �أن ظاهرة  �سك  �أخري�ً، ال 

�إىل  ما�سة  بحاجة  �ملجتمع  يف  عالجها  وطرق 

هذه  تدر�ص  و�أن  و�لتق�سي،  �لبحث  من  مزيد 

�لظاهرة يف �سياقها �الجتماعي و�لتاريخي من 

يكون  �أن  ناأمل  موؤ�س�سي،  علمي  جمهود  خالل 

ذلك قريباً، و�إىل �للقاء. 

د. علي بن �أحمد �ل�سامل

�ملدينة �لطبية �جلامعية

 alisalem@ksu.edu.sa
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»اليوم العالمي للنوم 2018« بجامعة الملك سعود

»األولى المشتركة« تحتفل بيوم المرشد السياحي

عمادة تطوير المهارات تؤهل القيادات اإلدارية للموظفين 

�أجماد   - �ل�شامان  لبنى  كتبت:  

�لفهيد

�لتنفيذي  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �ف��ت��ت��ح 

للمدينة �لطبية �لدكتور عبد�لرحمن 

�لعاملي  �ليوم  موؤخًر� معر�ض  �ملعمر 

»حافظ  �شعار  حت��ت   ٢٠١٨ للنوم 

بحياتك«  لت�شتمتع  ن��وم��ك  ع��ل��ى 

لطب  �جلامعي  �ملركز  ينظمه  �لذي 

و�ملدينة  �لطب  بكلية  �لنوم  و�أبحاث 

�لطبية باجلامعة.

توعية  �إىل  �مل��ع��ر���ض  وي���ه���دف 

وتعريفهم  �لنوم  باأهمية  �جلمهور 

بالأمر��ض �ل�شائعة كانقطاع �لنف�ض 

زي��ادة  �ل��ن��وم و�لأرق وم��ر���ض  �أث��ن��اء 

�لنعا�ض وطرق عالجها.

وق����ال م��دي��ر �مل���رك���ز �جل��ام��ع��ي 

�أحمد  �لدكتور  �لنوم  و�أبحاث  لطب 

ت�شادف  �لفعالية  »�إن هذه  باهمام: 

مار�ض  �شهر  م��ن  ع�شر  �ل�����ش��اد���ض 

للنوم  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  وه���و   2018
�لنوم  �لعاملية لطب  برعاية �لر�بطة 

�شنوي  ح���دث  وه���و   ،»WASM«

�حتفالً  يكون  �أن  به  يق�شد  عاملي، 

وتذكرًي� باأهمية �لنوم للج�شم ودعوة 

تتعلق  مهمة  ق�شايا  ع��ل��ى  للعمل 

�لنوم  باأهمية  �لتذكري  مثل  بالنوم، 

�لنوم  نق�ض  وتاأثري  �لعامة  لل�شحة 

على حياة �لفرد«.

�لأبحاث  »�أن  همام  با  د.  وذك��ر 

على  ي��وؤث��ر  �ل��ن��وم  نق�ض  �أن  �أثبتت 

ي�شبب  وق���د  و�ل��رك��ي��ز  �ل���ذ�ك���رة 

�لك��ت��ئ��اب وت��ع��ك��ر �مل����ز�ج، ك��م��ا قد 

ك�شعف  ك��ث��رية  �أم���ر�����ش���اً  ي�شبب 

يف  زي��ادة  �لنعا�ض،  وزي��ادة  �لتنف�ض 

�لعلمي  �لتح�شيل  و�شعف  �ل���وزن 

ل���دى �ل���ط���الب، وك��ذل��ك �أم��ر����ض 

�أي�شا،  �ل�شر�يني  وت�شلب  �لقلب 

منها  وكثرية،  مهمة  وظائف  فللنوم 

�لليل  يف  �لهرمونات  �إف��ر�ز  تنظيم 

لل�شغار،�لذي  �ملهم  �لنمو  كهرمون 

يتخل�ض من خاليا �شرطانية و�أي�ًشا 

من �لف�شالت �خللوية«.

وبني باهمام �أن ��شطر�بات �لنوم 

خمتلفة، بع�شها و��شح �أ�شبابه مثل 

�أث��ن��اء  �لنف�ض  و�ن��ق��ط��اع  �ل�شخري 

لدى  �شائعة  م�شكلة  وه��ذه  �ل��ن��وم، 

�لنوم  و����ش��ط��ر�ب��ات  �لأ���ش��خ��ا���ض، 

منها  ����ش��ط��ر�ب��اً،   87 م��ن  ت��ت��ك��ون 

و��شطر�ب  �إر�دي���ة  �ل��ال  �حلركات 

�مل�����ش��ي �أث���ن���اء �ل���ن���وم، م���وؤك���د�ً �أن 

�مللك �شعود �عتمدت زمالة  جامعة 

 2009 �ل��ن��وم ع���ام  ����ش��ط��ر�ب��ات 

�أطباء  ت�شعة  ح��و�يل  فيها  وتخرج 

ودول  �ل�����ش��ع��ودي��ة  م��ن  �لآن  ح��ت��ى 

�خلليج و�لأردن.

�ل�شياحة  حتت رعاية عميد كلية 

و�لآث�������ار �ل���دك���ت���ور ع��ب��د�ل��ن��ا���ش��ر 

مو�رد  �إد�رة  ق�شم  �أحيا  �لزهر�ين، 

فعالية  �ل�شياحي  و�لإر�شاد  �لر�ث 

�ل�شياحي �لعاملي« يف  �ملر�شد  »يوم 

�ل����ب����ه����و �ل����رئ����ي���������ش����ي ل��ل�����ش��ن��ة 

مدى يومني  على  �لأوىل �مل�شركة 

متتاليني.

تعريف  مت  �لأول  �ل���ي���وم  ف��ف��ي 

�لأوىل �مل�شركة  �ل�����ش��ن��ة  ط���الب 

يف  �ل�شياحي  �لإر���ش��اد  بتخ�ش�ض 

مهنة  �مللك �شعود، وباأهمية  جامعة 

للدولة  بالن�شبة  �ل�شياحي  �لإر�شاد 

�ململكة  ب��روؤي��ة  يتعلق  فيما  خا�شة 

2030 وفتح �ملجال �أمام �لتاأ�شري�ت 
من  �ل�شائحني  جل��ذب  �ل�شياحية 

خارج �ململكة.

�لثاين فتم تخ�شي�شه  �ليوم   �أما 

�ل�شنة  ل��ط��الب  ���ش��ي��اح��ي��ة  جل��ول��ة 

�أهم  على  للتعرف  �لأوىل �مل�شركة 

�مل�شار �ل�شياحي �ملخت�شر  معامل 

ل��ل��ج��ام��ع��ة و�ل������ذي ����ش��ت��م��ل على 

زي���������ارة ب���ه���و �جل���ام���ع���ة، ق���اع���ة 

م��رك��ز  حمد �جلا�شر،  �ل�����ش��ي��خ 

�لح���ت���ي���اج���ات �خل���ا����ش���ة،  ذوي 

�شلمان �ملركزية  �مل���ل���ك  م��ك��ت��ب��ة 

هو  �مل�شار  ومتحف �لآثار، وهذ� 

�أحد م�شار�ت �شياحية ثالثة ينظمها 

�جلامعة  مبعامل  للتعريف  �لق�شم 

و�مل�������ش���اري���ن �لآخ���ري���ن �أح���ده���م���ا 

ه�����و �مل���������ش����ار �مل���ف�������ش���ل �ل�����ذي 

مبعظم  للتعريف  ج��ول��ة  يت�شمن 

هو  �لآخ���ر  معامل �جلامعة، بينما 

�لزو�ر  يعرف  �لذى  �مل�شار �ملتحفي 

مبتاحف �جلامعة.

�لإر�شاد  ذكره �أن طالب  �جلدير 

قامو�  م��ن  بالق�شم هم  �ل�شياحي 

هم  يف �لفعالية، وكذلك  بالتعريف 

يقومون بالإر�شاد يف �مل�شار�ت  من 

�ل�شياحية للجامعة كجزء من �لربنامج 

�لتدريبي �خلا�ض بهم، وذلك باإ�شر�ف 

�مل�شرف  �لعطا  �أب��و  حممد  �لدكتور 

على تدريب م�شار �لإر�شاد �ل�شياحي.  

بيوم  �لكلية  �حتفالت  وتز�مناً مع 

�ل�شياحي �لعاملي، قام  �مل��ر���ش��د 

رئ��ي�����ش��ه  يف  مم�����ث�����اًل  �ل���ق�������ش���م 

د. �أحمد �لعيدرو�ض بالتن�شيق مع 

للمر�شدين  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �جل��م��ع��ي��ة 

�ل�����������ش�����ي�����اح�����ي�����ني مم�����ث�����ل�����ة يف 

رئ��ي�����ش��ه��ا �مل���ر����ش���د �ل�����ش��ي��اح��ي 

دورة  �لأ�شتاذ �شطام �لبلوي لتنظيم 

تدريبية يف جمال �لإر�شاد �ل�شياحي 

و�لآث�����ار،  �ل�شياحة  كلية  ملن�شوبي 

على  وذلك لتاأهيلهم للح�شول 

�ل�شياحي و�لذي  �لإر���ش��اد  ترخي�ض 

ي�������ش���در ع�����ن �ل���ه���ي���ئ���ة �ل���ع���ام���ة 

و�لر�ث �لوطني. وقد  لل�شياحة 

�������ش�����ت�����م�����رت ه�����ذه �ل�����دورة مل���دة 

�أ�شبوع و�شارك فيها ع�شرون �شخ�شاً 

من من�شوبي �لكلية.

�مل��ه��ار�ت  تطوير  ع��م��ادة  نظمت 

تاأهيل  يف  دورة  يومني  وملدة  موؤخر�ً 

�لدكتور  قدمها  �لإد�ري���ة،  �لقياد�ت 

وذل��ك  ب��ن عو�ض �حل��ارث��ي،  حممد 

بح�شور عدد من موظفي �جلامعة، 

تنمية مهار�ت  �إىل  وهدف �لربنامج 

�مل�شاركني و�لتعزيز �لإيجابي للقياد�ت 

وتفعيل �إمكانياتهم �ل�شخ�شية؛ لأجل 

�لتي  �لنتائج  �أف�شل  على  �حل�شول 

�مل�شاهمة بها يف  ي�شتطيع �لآخ��رون 

و�رت��ك��زت حم��اور  �ملنظمة،  �إجن���اح 

�لدورة على معرفة �أ�شا�شيات �لقيادة 

�لإد�ري��ة، و�أمناط ونظريات �لقيادة، 

و�لفرق بني �لقائد و�ملدير.

�ل��دورة   �لثاين ناق�شت  �ليوم   ويف 

بني  و�لفرق  �لقائد،  تو��شل  مهار�ت 

�شناعة �لقر�ر و�تخاذه، ��شر�تيجيات 

�مل��وؤث��رة يف  �لعو�مل  �ل��ق��ر�ر،  �شناعة 

�شناعة �لقر�ر، �أ�شباب �شعف و�إخفاق 

�لقر�ر�ت و�أمناط متخذي �لقر�ر.

على  �مل�شرف  �أو���ش��ح  جانبه  من 

عمادة تطوير �ملهار�ت �لدكتور عادل 

بن �شعيد با�شطح �أن هذه �لدورة تعد 

من �لدور�ت �ملهمة و�لتي تهدف �إىل 

�لنظرية  باملعارف  �ملتدربني  تزويد 

�لقيادية،  �مل��ه��ار�ت  على  وتدريبهم 

تطوير  يف  دوره���م  لتح�شني  وذل���ك 

�لعمل �لإد�ري.

»الرسم بالزيت« للطالبات الموهوبات

»�لر�شم  بعنو�ن  دورة  و�ملوهوبني  �ملتفوقني  �لطلبة  برنامج  نظم 

بالزيت« للطالبات �ملوهوبات يف �ملدينة �جلامعية للطالبات.

 �أقيمت �لدورة على مد�ر يومني بو�قع �أربع �شاعات تدريبية، حيث 

بح�شور  �ل�شويد�ء  مليحة  �لأ�شتاذة  �لت�شكيلية  �لفنانة  �لدورة  قدمت 

طالبات �جلامعة �ملوهوبات يف �لر�شم من خمتلف �لكليات.

�لزيتية،  ب��الأل��و�ن  �لر�شم  م��ز�ي��ا  على  �ل���دورة  حم��اور  �رت��ك��زت 

يف  �مل�شتخدمة  �لأدو�ت  باأهم  و�لتعريف  �لزيتية،  بالألو�ن  و�لتعريف 

�لر�شم بالزيت، و�أهم م�شادر �لإ�شاءة، و�لر�شم �لأويل للوحة �لزيتية، 

و�أخري�ً مت �لتطبيق �لعملي لر�شم لوحة زيتية متكاملة.

لقت �لدورة تفاعاًل وردود فعل �إيجابية من �لطالبات �مل�شاركات، 

تطور  على  ت�شاعد  �لتي  و�لور�ض  �ل��دور�ت  من  مبزيد  وعدهن  ومت 

مو�هبهن يف �مل�شتقبل.

يذكر �أن �لربنامج يقدم �لدعم و�لرعاية لطلبة �جلامعة �ملوهوبني 

و�لعلمية  و�لتقنية  و�لأدبية  �لفنية  �ملجالت  خمتلف  يف  و�ملوهوبات 

وغريها.

تدريب المدربين لبرنامج ماجستير 
التعليم الطبي

نظمت �لأ�شبوع �ملا�شي وكالة �جلامعة للتخطيط و�لتطوير متمثلة 

تدريب  برنامج  �لطب  كلية  مع  بالتعاون  �ملهار�ت،  تطوير  عمادة  يف 

�ملدربني لربنامج ماج�شتري �لتعليم �لطبي بكلية �لطب، وذلك بالتعاون 

مع كلية �لطب جامعة �شو�نزي يف بريطانيا.

بكلية  �لخت�شا�ض  ذوي  من  �ملدربني  تدريب  �إىل  �لربنامج  ويهدف 

�لطب، و�لذين �شيقومون بالتدري�ض يف برنامج ماج�شتري �لتعليم �لطبي 

بكلية �لطب، و�لذي �شيبد�أ باإذن �هلل �لعام �لدر��شي �لقادم 1439-

1440ه�.
�لطبي  �ملاج�شتري  برنامج  منها  مو��شيع  عدة  �لربنامج  و��شتعر�ض 

ومقرر�ته �ملختلفة، وكيفية �ختيار �أي من �ملقرر�ت �لتي يود ع�شو هيئة 

�لتدري�ض �مل�شاركة يف تدري�شه. 

حيث قدم �لربنامج �أ.د. جودي ماكيم �أ�شتاذ �لتعليم �لطبي ومديرة 

يف  �لقيادة  ماج�شتري  برنامج  ومديرة  للتعليم،  �لإ�شر�تيجي  �لتطوير 

�لتخ�ش�شات �ل�شحية كلية �لطب جامعة �شو�نزي باململكة �ملتحدة، ود. 

بول كنيث جونز �أ�شتاذ م�شارك مدير برنامج بكالوريو�ض �لطب، جامعة 

�شو�نزي باململكة �ملتحدة.

�لدكتور  �مل��ه��ار�ت  تطوير  عمادة  على  �مل�شرف  �أو�شح  جانبه  من 

عادل با�شطح، �أن هذ� �لربنامج من �لرب�مج �حليوية �ملهمة و�لدعائم 

�لرئي�شة لتطوير �لتعليم و�لتعلم �جلامعي، ويج�شد دور �لعمادة جتاه 

�أع�شاء هيئة �لتدري�ض، وحتقيقاً لر�شالة �لعمادة نحو تطوير مهار�ت 

�أع�شاء هيئة �لتدري�ض.

برامج طالب البكالوريوس في رجب
ل�شهر رجب، تطلق عمادة تطوير  �ملوجهة للطالب  �لدور�ت  �شمن 

و�ملهار�ت  �لتعلم  تنمية  يف  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج   من  ع��دد�ً  �مل��ه��ار�ت 

�ل�شتعد�د  »مهار�ت  وت�شمل  رجب  ل�شهر  للطالب،  و�لتقنية  �لذ�تية 

�لناقد،  �لتفكري  »�إك�شل«،  �لإلكرونية  �جلد�ول  برنامج  لالختبار�ت، 

�خلط  �أ�شا�شيات  �ل�شائعة،  �لإمالئية  �لأخطاء  �ل�شتذكار،  مهار�ت 

�لعربي ومهار�ت �لبحث يف حمركات �لبحث«.

مبا  �لطالب  وق���در�ت  م��ه��ار�ت  تنمية  �إىل  �ل��رب�م��ج  ه��ذه  وتهدف 

ي�شاهم يف تعزيز �لإبد�ع و�لإجناز لديهم؛ مبا يحقق �لتميز على �شعيد 

�لتح�شيل �لعلمي و�ل�شخ�شي. 



حقق فريق عمادة �شوؤون الطالب بطولة جامعة 

امللك �شعود يف خما�شيات كرة القدم للمن�شوبني 

»الإدارة  الطب  كلية  على  تغلبه  بعد  لل�شالت 

التنفيذية« بنتيجة ثالثة اأهداف مقابل هدفني.

 انطلقت البطولة يوم الأحد 1 رجب 1439هـ 

ال�شالة  ملعب  على  2018م  مار�س   18 ،املوافق 

الريا�شية »القبة الهوائية« داخل احلرم اجلامعي، 

وتعد البطولة واحدة من البطولت الريا�شية التي 

تقيمها اإدارة الربامج والأندية الريا�شية يف وكالة 

عمادة �شوؤون الطالب لل�شوؤون الريا�شية، و�شارك 

تناف�شاً  �شهدت  حيث  باجلامعة،  اإدارة   32 فيها 

ووكــالت  ووحـــدات  واإدارات  كليات  بــني  كــبــراً 

وعمادات اجلامعة، وتُلعب بطريقة خروج املغلوب 

من مرة واحدة.

الريا�شية  الــ�ــشــوؤون  وكــالــة  اأن  بالذكر  جدير 

على  اجلامعة  من�شوبي  ت�شجيع  على  حتــر�ــس 

ممار�شة الريا�شة، لإميانها باأهمية اللياقة البدنية 

على  الإيجابي  ومردودها  ال�شحة  على  للحفاظ 

العمل، كما ر�شدت جوائز لهذه البطولة مبجموع 

12000 ريال، بحيث يح�شل �شاحب املركز الأول 
على 5000 ريال، والثاين على 4000 ريال، بينما 

يح�شل الفريق �شاحب املركز الثالث على 3000 

ريال.

»شؤون الطالب« تحصد بطولة الجامعة في 
خماسيات كرة القدم

الطالبات يحتفلن 
بيوم الخدمة 

االجتماعية

الصقير يستقبل بطلي إطفاء حريق 
المعمل 

»آفاق تقنية متميزة« من أقسام 
العلوم والدراسات الطبية

مبكتبه  للم�شاريع  اجلامعة  وكيل  ال�شقر  عبداهلل  الدكتور  ا�شتقبل 

بوكالة اجلامعة للم�شاريع م�شرف ال�شالمة كرمي بن فالج العنزي وم�شرف 

و�شهادة �شكر وتقدير  الأمن �شعيد بن حممد القحطاين وقدم لهما درعاً 

جلهودهما املتميزة وم�شاركتهما الفعالة يف اإخماد احلريق الذي ن�شب يف 

حيث مت  اختناق،  اإثــره حلالة  على  تعر�شا  والــذي  باجلامعة  املعامل  اأحد 

نقلهما اإىل م�شت�شفى امللك خالد اجلامعي .

لل�شالمة والأمن  العامة  الإدارة  الأ�شتاذ مو�شى قحل مدير عام  واأعرب 

اجلامعي عن عميق �شكره وتقديره لوكيل اجلامعة للم�شاريع على هذه اللفته 

الكرمية، مو�شحاً اأن الإدارة العامة لل�شالمة والأمن اجلامعة حتظى باهتمام 

ومتابعة من معايل مدير اجلامعة ووكيل اجلامعة للم�شاريع وتقدميهما لكافة 

اأنواع الدعم املادي واملعنوي ملن�شوبي الإدارة والذي له الأثر الأكرب يف حتقيق 

اأهداف الإدارة يف املحافظة على �شالمة من�شوبي اجلامعة وممتلكاتها.

 برعاية وكلية اجلامعة ل�شووؤن الطالبات الدكتورة اإينا�س العي�شى يعتزم 

التا�شعة من �شباح  الطبية يف  والدرا�شات  العلوم  باأق�شام  املركزي  املخترب 

الثنني ما بعد القادم، تنظيم ملتقى »�شل�شلة اآفاق تقنية متميزة« واملعر�س 

امل�شاحب، وذلك باملخترب املركزي مبنى »13« املديــنة اجلـامعية للطالبات.

للتقنيات  البحثية  التطبيقات  على  التعرف  اإىل  ال�شل�شلة  هذه  تهدف 

املتوفرة يف املخترب املركزي، خلق بيئة للتعاون العلمي بني العلماء من خمتلف 

جامعات اململكة واملخترب املركزي وتوجيه املهتمات بالتقنيات املتقدمة باآلية 

التطبيق البحثي وم�شتلزماته.

وتقول الدكتورة مها داغ�شتاين مديرة املخترب املركزي »اإن امللتقى عبارة 

عايل  البحثي  والكادر  العليا  الدرا�شات  وطالبات  للباحثني  اجتماع  عن 

التاأهيل يف جميع املجالت التقنية املتوفرة يف املخترباملركزي، كما �شيطرح 

علماء املخترب املركزي اأفكاراً بحثية لكافة التخ�ش�شات«.

مع  بالتعاون  والإر�ــشــاد  التوجيه  مركز  فعل 

الأندية الطالبية يف عمادة �شوؤون الطالب ل�شوؤون 

الطالبات اليوم العاملي للخدمة الجتماعية، حيث 

باأهمية  للتعريف  تفاعلياً  ركناً  التفعيل  ت�شمن 

حملة  اجلامعة،  يف  الجتماعية  الأخ�شائية  دور 

التعريف  ت�شتهدف  الكليات  معظم  على  تعريفية 

امللك  جامعة  يف  الجتماعية  الأخ�شائية  بــدور 

»امل�شتجدات  عمل  ور�شة  اإىل  بالإ�شافة  �شعود، 

ــة اخلـــدمـــة الجــتــمــاعــيــة«  ــش املــهــنــيــة يف ممــار�

يف  الجتماعيات  والتي ا�شتهدفت الأخ�شائيات 

جميع مرافق جامعة امللك �شعود.

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

ماذا تريد الجمعيات العلمية من القطاع الخاص؟  

د. فهد بن عبداهلل الطياش

ملتقى  عقد  على  بجامعتنا  العلمية  اجلمعيات  اإدارة  ت�شكر 

ال�شراكة بني اجلمعيات العلمية والقطاع اخلا�س، فهي �شراكة رابحة 

حتقيق  واقع  اإىل  والنزول  املثاليات  عنق  من  خرجت  اإن  للطرفني 

امل�شالح امل�شرتكة.

 فمن جتربة �شابقة كرئي�س للجمعية ال�شعودية لالت�شال والإعالم 

اأ�شتطيع القول اإن الكثر من الزمالء يف اجلمعيات العلمية لديهم 

فريق  توفر  جمعية  كل  ت�شتطيع  ول  العلمية،  باجلوانب  اهتمام 

ت�شويق للفر�س التي ت�شتطيع اجلمعيات تقدميها للقطاع اخلا�س.

للبحث  اأبرز ما تقدمه اجلمعيات هو خلق من�شات علمية  فمن 

القطاع  موؤ�ش�شات  فيه  تعمل  ــذي  ال احلقل  م�شتجدات  وتــقــدمي 

اخلا�س، ومع هذا ت�شتكرث بع�س املوؤ�ش�شات خو�س جتربة الرعاية 

ملنتديات اجلمعيات العلمية.

 لذا اأمتنى من هذا امللتقى طرح �شوؤال حول ماذا يريد القطاع 

اخلا�س من اجلمعيات العلمية؟ وماذا �شيقدم يف مقابل حتقيق ذلك 

من دعم و�شراكة جناح؟

نعاي�س همومه ول ن�شل  درا�شي،  يتكرر يف كل عام  اأزيل  �شوؤال 

اإىل حلول م�شرتكة، وهنا ياأتي الدور الت�شويقي امل�شرتك لفعاليات 

اجلمعيات العلمية وفق حلول اإبداعية تتنا�شب مع طبيعة كل جمعية 

وما يقابلها يف ميدان القطاع اخلا�س، وميكن يف احلدود الدنيا اأن 

ت�شتثمر اإدارة اجلمعيات العلمية يف تاأ�شي�س ناٍد م�شرتك بني ق�شمي 

الإعالم والت�شويق حتت م�شمى تنظيم وت�شويق فعاليات اجلمعيات 

اإدارة  مع  التعاون  يد  مند  اجلامعة  ر�شالة  يف  هنا  ونحن  العلمية. 

اأن  اإبداعي ميكن  اأو مع هذا الوليد املنتظر واأي �شقيق  اجلمعيات 

يخدم جمعياتنا العلمية. 

بالتعاون بني »التوجيه والإر�شاد« والأندية الطالبية
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»ك�شكات« مبمر الكليات .. ت�شويه للمنظر العام

»RC« تمكن الفتيات من 
رياضة السيارات الالسلكية 

كتبت: نورة اجلربوع

من   RC تعلم  ــادرة  مــب ــوؤخــًرا  م انطلقت 

الال�شلكية  للريا�شات  ال�شعودي  الحتـــاد 

والتحكم عن بعد من قبل الهيئة العامة لريا�شة 

للطالبات  املركزية  املكتبة  اأمام  اأقيمت  والتي 

لدى  الال�شلكية«  »الريا�شات  لن�شر  موؤخراً 

حلبة  على  املــبــادرة  �شملت  حيث  الفتيات، 

املت�شلقة«  »ال�شيارات  كراولر  وحلبة  الدرفت 

على  افرتا�شي  »تدريب  طــران  و�شيموليرت 

الطران الال�شلكي«.

املوظفة يف الحتاد  الغامدي  دانة  وذكرت 

ال�شعودي اأن جلميع من�شوبي اجلامعة فر�شة 

للتدريب مع الرخ�شة، بالإ�شافة اإلـى اإعفائهم 

اإن جلميع  الــغــامــدي  الــر�ــشــوم. وتــقــول  مــن 

الفتيات احلق يف تعلم الريا�شات الال�شلكية 

حملية  لبطولت  بها  والــدخــول  وممار�شتها 

وعاملية.


