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مدينة الطالبات تحتفي بوكيالت 
السعودية

د. العتيبي: ال مضاعفات خطيرة 
للجرب

كتبت: قما�ش املني�صري -  لينا احلميدي 

رعت �ساحبة ال�سمو الأمرية نورة بنت حممد اآل �سعود حرم �ساحب ال�سمو امللكي 

اأمري منطقة الريا�ض الأحد املا�سي اأعمال الندوة التعريفية لوكالة اجلامعة ل�سوؤون 

الطالبات والتي ا�ست�سافت 20 من وكيالت اجلامعات ال�سعودية احلكومية والأهلية 

ل�سوؤون الطالبات، والالئي مت تعيينهن موؤخراً.

احت�سان هذه  �سعود يف  امللك  دور جامعة  نورة  الأمييرية  ال�سمو  �ساحبة  واأكييدت 

اللقاءات، كونها اجلامعة الأم والتي خّرجت اأبرز من حملوا راية التنمية رجالً ون�ساًء.

تفا�صيل �ش3

 Classic« اأ�سار الدكتور نايف العتيبي اإىل اأن اجلرب نوعان، الأول تقليدي �سائع

من  اأ�سابيع   6-4 اأعرا�سه خالل  وتبداأ  �سديدة،  بحكة  الإن�سان  ي�سيب   »scabies
بداية ال�ستعمار اإذا كان الإن�سان يتعر�ض لهذا الطفيل لأول مرة، وتقل املدة من يوم 

اإىل ثالثة اأيام يف حال كان اجل�سم �سبق وتعر�ض لهذا الطفيل. اأما النوع الثاين فهو 

Crusted scabies وي�سيب يف العادة الأ�سخا�ض الذين يعانون من نق�ض �سديد 
يف املناعة، وهذا النوع اأ�سد من الأول ويك�سو اجللد طبقة ق�سرية وي�سيب مناطق 

اأو�سع من اجللد، ويف املجمل ل توجد م�ساعفات خطرية لهذا املر�ض واإن ح�سلت 

فعبارة عن التهابات بكتريية ثانوية لطبقات اجللد.                      تفا�صيل �ش21

كتبت: هوازن كتبي

ترعى حرم �ساحب ال�سمو امللكي اأمري منطقة الريا�ض، الأمرية نورة بنت حممد 

من  واخلم�سني  الرابعة  الدفعة  تخريج  حفل  القادم،  ال�سبت  �سعود،  اآل  �سعود  بن 

على  احلا�سالت  بلغ عدد  4504 طالبة، حيث  والبالغ عددهن  اجلامعة،  طالبات 

بلغ عدد احلا�سالت  بينما   ،1098 املاج�ستري  ودرجة  97 طالبة،  الدكتوراه  درجة 

على درجة الدبلوم ما يقارب 300 طالبة، يف حني ح�سلت اأكرث من 3700 طالبة 

على درجة البكالوريو�ض.

وخالل حفل التخرج �سيتم تكرمي املتفوقات واحلا�سالت على مرتبة ال�سرف يف 

امل�سرح الرئي�ض باملدينة اجلامعية للطالبات. واأكدت وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات 

الدكتورة اإينا�ض العي�سى اأن اجلامعة تفخر بهذا احلدث ال�سنوي، م�سرية اإىل �سرورة 

اململكة،  ورفعة  الوطنية  التنمية  يف  وتوظيفها  املعرفة  ملمار�سة  الطالبات  اجتهاد 

خا�سة واأننا نعي�ض ع�سر متكني املراأة يف ظل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

املراأة  الأخرية يف م�سلحة  امللكية  الأواميير  بن عبدالعزيز حفظه اهلل، حيث �سبت 

ولأجل تعزيز مكانتها وتهيئتها ملمار�سة دورها الكامل يف خدمة الوطن.

ييييييرعيييييى �ييييسيييياحييييب الييي�يييسيييميييو 

بندر  بيين  في�سل  الأمييييري  املييلييكييي 

منطقة  اأمييييري  عييبييدالييعييزيييز،  بيين 

الدفعة  تخريج  حفل  الريا�ض، 

اليي�ييسييابييعيية واخلييميي�ييسييني من 

طيييالب اجلييامييعيية، وذلييك 

يييييييوم الييييثييييالثيييياء غيييرة 

1439هي،  �يييسيييعيييبيييان 

وقيييد بييلييغ جمييمييوع عييدد 

ال�سابعة  الدفعة  خريجي 

واخلم�سني 10.146 »ع�سرة 

واأربييعييني«  و�ستة  ومييائيية  اآلف 

وخييريييجيية يف خمتلف  خييريييجيياً 

التخ�س�سات والدرجات العلمية، 

والر�سوم  اجليييداول  ميين  ويت�سح 

اخلريجني  عييدد  املرفقة  البيانية 

واخلريجات يف كل درجة وتخ�س�ض.

وبهذه املنا�سبة ثّمن معايل مدير 

اجلامعة الدكتور بدران العمر، رعاية �سمو 

م�سرياً  لهذا احلفل،  الريا�ض  منطقة  اأمري 

اإىل اأن هذه الرعاية تاأتي امتداداً حلر�سه 

اأبنائه  الكرمي على دعم اجلامعة وم�ساركة 

حياتهم  تاريخي يف  بيوم  فرحتهم  الطالب 

يييتييحييولييون بييعييده خلييو�ييض غييمييار احلييييياة، 

دور  لهم  ويكون  الوطن،  بناء  لي�ساهموا يف 

فاعل يف م�سرية منائه وتقدمه.

واأكد معاليه اأن من اأبرز اأهداف احتفالية 

الذين  املتفوقني  الطلبة  تكرمي  التخرج، 

الييقييادرون  هم  لأنهم  اجلامعة،  بهم  تفخر 

اهلل  بيياإذن  قدماً  امل�سي  على  زمالئهم  مع 

تّت�سح  الذي  الوطن  هذا  م�ستقبل  ل�سناعة 

فيه راية التطور والنماء يف روؤية »2030«، 

�ساأنهم يف ذلك �ساأن كافة اأبنائنا اخلريجني 

يف كافة اجلامعات ال�سعودية.

التفا�صيل يف امللحق اخلا�ش
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تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

تكريم »عمال« العمارة والتخطيطوطني مسؤولي.. بالمجتمعتوصيات مؤتمر المرصد الوطني للمرأةأكبر مسابقة مسرحية نسائية

مدير الجامعة يدشن »دور الرياضة في رؤية 2030« بعلوم الرياضة

02050724

05

اأكد معايل مدير اجلامعة د. بدران العمر اأن اجلمعيات العلمية متثل فر�ض رهان 

اأ�سياًل يف �سناعة املوؤمترات املزدهرة الآن يف بالدنا، كما تعد ظهرياً قوياً للجامعة 

على طريق حتقيق خطتها ال�سرتاتيجية 2030، عرب قائمة اأدوار فعالة ميكن اأن 

ت�سطلع بها على اأكرث من حمور، اأبرزها »بناء ج�سور التوا�سل« مع املجتمع.

مثنياً على توجه اإدارة اجلمعيات العلمية نحو اعتماد تقييم �سنوي لأداء اجلمعيات، 

حتى حتظى كل جمعية مبا ت�ستحقه من دعم وفقاً لن�ساطها.       تفا�صيل �ش22

مشاكل اإلسكانطالب اإلعالم في الشارقةزيارة العلوم الطبية

022306



م�سابقة  ���س��ع��ود يف  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ���س��ارك��ت 

دورتها ال�ساد�سة  يف  الإجنليزية  باللغة  املناظرة 

مدينة  يف  ال�سعودية  اجلامعات  م�ستوى  على 

املا�سي  الأح���د  �سباح  اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ض 

بجامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن، وحر�ساً 

من اجلامعة على م�ساركة طالباتها يف امل�سابقات 

واإب��راز  التناف�سية  روح  دع��م  اإط��ار  يف  املحلية 

املهارات التعليمية.

واختتمت امل�سابقة بتتويج جامعة امللك �سعود 

جامعة  وح�سلت  الأول  باملركز  ال�سحية  للعلوم 

املناظرة  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  على  �سعود  امل��ل��ك 

الريا�ض،  يف  ال�سعودية  اجلامعات  م�ستوى  على 

هذه  مثل  يف  املعتمدة  اجلوائز  ح�سدت  حيث 

الثانية  اجل��ام��ع��ة  ج��ائ��زة  وه��م��ا  امل�����س��اب��ق��ات، 

متحدثة،  وجائزة اأف�سل  املناظرة  يف م�سابقة 

وكانت من ن�سيب الطالبة هيفاء الفالج من كلية 

احلقوق والعلوم ال�سيا�سية.

الطالبات  م��ن  نخبة  امل�سابقة  يف  ���س��ارك��ت 

امليمان من  املطوع وجود  اأثري  املتميزات، وهن: 

ورغد  ال�سميمري  و�سحى  الأعمال،  اإدارة  كلية 

من  ال�سغيفي  ون���ورة  الآداب،  كلية  م��ن  امللفي 

اإ�سراف فريق من  كلية اللغات والرتجمة، حتت 

والرتجمة  اللغات  كلية  من  املتميزات  املدربات 

د. ف�سيلة اإمام علي، د. نو�سايا يحيى، اأ. دولت 

عثمان نا�سرة، اأ. اأمرية امل�سجري.

وت�����س��ي��ف اأث����ري امل���ط���وع: »ج���ه���ود ال��ف��ري��ق 

باأدق  اهتموا  كما  رائعة،  للم�سابقة  التنظيمي 

الطالبات  اختيار  مرحلة  من  امل�سابقة  تفا�سيل 

يف  متثل  وال��ذي  بالفوز  التتويج  اإىل  والتدريب 

الطالبات غيداء حممد الزير، رمي خالد الدخيل 

ع�سر  و�سعت  ال��غ��ام��دي.  عبدالعزيز  وب�سائر 

امللك  وه��ي:  املناظرة،  يف  للمناف�سة  جامعات 

�سعود، دار العلوم، امللك �سعود للعلوم ال�سحية، 

الإم�����ام، الأم����رية ن����ورة، دار امل��ع��رف��ة، الأم���ري 

ال�سعودية  واجلامعة  الفي�سل  اليمامة،  �سلطان، 

الإلكرتونية.

العلوم  كلية  عميد  من   بدعوة 

الطبية التطبيقية الدكتور يزيد اآل 

اجلامعة  مدير  معايل  زار  ال�سيخ 

الدكتور بدران العمر وبرفقته وكيل 

العليا والبحث  للدرا�سات  اجلامعة 

العامري  اأح��م��د  الدكتور  العلمي 

ووكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير 

عيادات  ع�سريي  يو�سف  الدكتور 

التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية 

حيث  املتقدمة،  البحثية  واملعامل 

عميد  معاليه  ا�ستقبال  يف  ك��ان 

الأق�سام  وروؤ�ساء  ووكالئها  الكلية 

وم�سريف العيادات.

يف بداية الزيارة مت تقدمي عر�ض 

وتطلعات  اإجن����ازات  لأه���م  م��وج��ز 

ال��ك��ل��ي��ة يف ال�����س��وؤون الأك��ادمي��ي��ة 

وال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة وال��درا���س��ات 

العليا والبحث العلمي قدمه وكالء 

الكلية.

الكلية  وك��ي��ل  ق���دم  ذل���ك  ب��ع��د 

ل�������س���وؤون ال���ع���ي���ادات وال��ت��دري��ب 

الزمامي  الدكتور خالد  الإكلينيكي 

عر�ساً مف�ساًل عن عيادات الكلية 

وال���ت���دري���ب الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي وخ��ط��ة 

ال��ت��و���س��ع يف ع���ي���ادات ال��ك��ل��ي��ة يف 

اأق�سام الطالبات واأق�سام الطالب، 

عن  وثائقي  فيلم  ع��ر���ض  مت  كما 

عيادات واأق�سام الطالبات.

 ب���ع���د ذل�����ك ت��ف�����س��ل م��ع��ايل 

النظام  بتد�سني  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 

امل��ر���س��ى  لت�سجيل  الإل����ك����رتوين 

وحجز موعد.

معايل  األقى  اللقاء  ختام  ويف   

فيها  ع��ر  كلمة  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 

عن  عر�سه  مت  عما  �سعادته  ع��ن 

اإىل  واأ����س���ار  وع��ي��ادات��ه��ا،  الكلية 

الكلية يف �سوق  اأهمية تخ�س�سات 

م�ستقباًل  ال��ع��ي��ادات  ودور  العمل 

بعد  اجلديد.  اجلامعات  نظام  مع 

ذل��ك ق��ام م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 

ميدانية  بجولة  اجلامعة  ووك���الء 

املعامل  واأبرز  الكلية  عيادات  على 

البحثية املتقدمة.

���س��م��ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ق�����س��م 

املجتمع  خلدمة  البدنية  الرتبية 

من خمتلف  اأف��راده  مع  والتوا�سل 

الق�سم  رئي�ض  وبتوجيه  ال��ف��ئ��ات، 

اأق��ام  اللهيبي،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 

بعنوان  عمل  ور�سة  موؤخًرا  الق�سم 

يف  واأهميتها  التدري�ض  »اأ�ساليب 

در���ض  يف  التعلم  وق���ت  ا�ستثمار 

بثانوية  وذل��ك  البدنية«،  الرتبية 

عدد  فيها  �سارك  العليان،  جممع 

من اأع�ساء هيئة التدري�ض وطالب 

باخلرة  والتعلم  امليداين  التدريب 

العملية ومعلمي الرتبية البدنية من 

الور�سة  ب��داأت  امل��دار���ض.  خمتلف 

اإيجابية  ح��ول  التطبيقي  ب��اجل��زء 

ال���س��ت��ث��م��ار ال��زم��ن��ي يف الأل��ع��اب 

اجلماعية، حيث قدم طالب الق�سم 

مدعمة  متنوعة  عملية  تطبيقات 

الرتفيهية،  الأل��ع��اب  من  بالعديد 

ك��م��ا ���س��ه��دت ال��ور���س��ة م�����س��ارك��ة 

اأثناء  العليان  ثانوية  لطالب  فعالة 

الن�ساط. 

اأما يف اجلزء الثاين من الور�سة 

ناق�ض كل من الدكتور ملجد حممد 

ال�سديري والدكتور اأمين عبدالعزيز 

العملية  يف  املبا�سرة  اخل��رة  دور 

تواجه  التي  وال�سعوبات  التعليمية 

الدر�ض.   لوقت  الأمثل  ال�ستثمار 

وقد ا�ستحوذ مو�سوع الور�سة على 

وتفاعل كبري من احل�سور  اهتمام 

واأ�سار  العلمية.  وواقعيته  حليويته 

الور�سة  اأن هذه  اإىل  الق�سم  رئي�ض 

الطالب  اإك�ساب  اإىل  اأولً  تهدف 

املبا�سرة  العملية  اخل��رات  املعلم 

تعزيز  اإىل  وثانياً  ملهنته،  والالزمة 

املوؤ�س�سات املعنية  التوا�سل مع كل 

باجلانب الإن�ساين والجتماعي. 

واأ�ساف اللهيبي اأن هذه الور�سة 

الأن�����س��ط��ة  �سل�سلة  ���س��م��ن  ت��اأت��ي 

الق�سم،  بها  يقوم  التي  املجتمعية 

واإمي��ان��ه  ل�سرتاتيجيته  جت�سيداً 

وفق  املجتمعية  ال�سراكة  باأهمية 

طموحات اململكة 2030.

د. العمر يزور عيادات كلية العلوم الطبية التطبيقية
انطالق أكبر مسابقة 

مسرحية نسائية سعودية 

كتبت: ريناد الدو�سري 

م�سابقة  اأكر  التوايل  على  الثالثة  لل�سنة  للطالبات  امل�سرح  نادي  اأقام 

م�سرحية ن�سائية �سعودية يف الريا�ض من خالل »الأوملبياد امل�سرحي الثالث« 

حتت �سقف م�سرح املدينة اجلامعية للطالبات، بهدف ن�سر ثقافة امل�سرح 

الطالبات  مواهب  با�ستعرا�ض  لالأف�سل  وتقدمه  حتوله  ونقطة  ال�سعودي 

وطاقاتهن و�سغفهن يف املجال امل�سرحي.

 انطلقت روح املناف�سة للفوز باأف�سل م�سرحية من ناحية الن�ض والإخراج 

والديكور والتمثيل، ومن بني الفرق امل�ساركة، مدر�سة ثانوي 120 مب�سرحية 

اإىل  بالإ�سافة  مارفيليا�ض«،  »�سر  اإيراق مب�سرحية  فريق  الأعظم«،  »ال�سر 

م�ساركة نادي الإلقاء وامل�سرح بجامعة الأمرية نورة مب�سرحية اجتماعية، 

والأوبريت الوطني لنادي امل�سرح بجامعة امللك �سعود. 

بداأ احلفل مبقطع فيديو تعريفي عن نادي امل�سرح واإجنازاته واإ�سهاماته، 

ت�سل�سلت  ثم  وم��ن  الأح��م��دي،  رمي  الأ�ستاذة  النادي  م�سرفة  كلمة  وتلته 

املميزة  ال�ستعرا�سية  الفوا�سل  يتخلخلها  امل�سرحيات  بعر�ض  الأح��داث 

والإن�سادية املبهجة. 

للقلب  امل�ستحق  الفريق  باملرحلة احلا�سمة والإعالن عن  اأن اختتم  اإىل 

فحاز  التحكيم،  وراأي جلنة  »تويرت«  موقع  عر  اجلمهور  بت�سويت  الفوز، 

عليه فريق اإيراق. واأو�سحت م�سرفة نادي امل�سرح باجلامعة الأ�ستاذة رمي 

الأحمدي اأن لدى الطالبات طاقات متزايدة، وحما�سية يف خمتلف جمالت 

ال�سابق بدرجة عالية من الحرتافية، فتقول:  اأنه تطور عن  امل�سرح، كما 

امل�سرح  اأن  خا�سة  واخل��وف  اخلجل  حاجز  وك�سر  للتقدم  ن�سعى  »دائًما 

الن�سائي يف جمتمعنا مل يعط حقه، فيجب اأن نطور الفكر امل�سرحي ون�ستغل 

اأوقات الفراغ مبا فيه من فائدة ومعرفة وثقافة تنعك�ض على رقي املجتمع«.

الفرق  من  الكبري  بالإقبال  العام  ه��ذا  الأومل��ب��ي��اد  »اختلف  واأ���س��ارت: 

امل�سرحية ولكن مل يت�سع الوقت والظروف مل�ساركتهم، كما مت ا�ستقطاب فئة 

املدار�ض ليناف�سوا من هم اأكر منهم �سًنا، و�سن�سعى لفتح باب امل�ساركة يف 

ال�سنوات املقبلة لدول اخلليج وجميع اأنحاء الوطن العربي«. 

ومتنت الأحمدي اأن يكون هناك دعم ب�سكل اأكر من اجلهات امل�سوؤولة 

للم�سرح الن�سائي يف اجلامعات واملدار�ض وحتى خارج نطاق التعليم، ليزدهر 

ويخرج قمم من املواهب امل�سرفة.

اإن  �سحر ع�سريي،  امل�سرحية  الن�سو�ض  كاتبة  ت�سيف  اأخرى  ومن جهة 

كان هناك تناف�ض عاٍل بني الفرق فكل منهم لديها القدرة على اإثبات نف�سها 

على خ�سبة امل�سرح ب�سكل احرتايف ومبقدار كبري من الثقة، مو�سحة: »من 

اأن  اإل  الثناء  ي�ستحق  اأداًء  اأدى  ال�سعب جًدا اختيار فريق فائز، فاجلميع 

فريق اإيراق متيز بن�ض حمبوك درامًيا«. 

»التربية البدنية« بعلوم الرياضة تعزز التالحم االجتماعي
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تتويج »الجامعة« بالمركز الثاني في مناظرة اإلنجليزية 

»آفاق تقنية متميزة« للطالبات

تجربتي البحثية مع 
التصميم التتابعي 
االستكشافي.. غدًا

باأق�سام  امل��رك��زي  امل��خ��ت��ر  اأق����ام 

املدينة  الطبية يف  العلوم والدرا�سات 

امللتقى  ال��ي��وم  للطالبات  اجلامعية 

متميزة  تقنية  اآف��اق  ل�سل�سلة  الأول 

على  ال��ت��ع��رف  اإىل  ي��ه��دف  وال����ذي 

التطبيقات البحثية للتقنيات املتوفرة 

خلق  وك��ذل��ك  امل��رك��زي،  املختر  يف 

من  العلماء  بني  العلمي  للتعاون  بيئة 

واملختر  اململكة  جامعات  خمتلف 

بالتقنيات  املهتمات  وتوجيه  املركزي، 

البحثي  التطبيق  ب��اآل��ي��ات  املتقدمة 

وم�ستلزماته.

حيث �سرف امللتقى وكيلة اجلامعة 

اإينا�ض  الدكتورة  الطالبات  ل�سوؤون 

الكليات  وكيالت  وبح�سور  العي�سى 

العلمية وال�سحية والباحثات وطالبات 

يرفع  الذي  الأم��ر  العليا،  الدرا�سات 

واأن  �سيما  ل  التقني،  الأداء  م�ستوى 

املهتمات  جميع  ي�ستهدف  ال��ل��ق��اء 

بالتقنيات العلمية وتطبيقاتها العلمية 

م���ن ج��م��ي��ع اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة 

ومراكز الأبحاث يف اململكة. 

واألقيت عدة حما�سرات من بينها 

حما�سرة الدكتورة هم�سة الطيب من 

التخ�س�سي  في�سل  امللك  م�ست�سفى 

الدكتورة  وك��ذل��ك  الأب��ح��اث  وم��رك��ز 

���س��الم م�����س��اع��دة م���ن م��رك��ز امل��ل��ك 

الطبية  ل��الأب��ح��اث  ال��ع��امل��ي  ع��ب��داهلل 

ب����وزارة احل��ر���ض ال��وط��ن��ي ال�����س��وؤون 

ال�سحية،  كما حتدثت عاملة الأبحاث 

امللك  بجامعة  امل��رك��زي  املختر  يف 

الوراثية  ب��الأب��ح��اث  واملهتمة  �سعود 

الدكتورة اأرجمند �سلطان وار�سي عن 

النانو.وحتدثت  تقنية  ا�ستخدامات 

ال��دك��ت��ورة ع��ف��اف الأن�����س��اري عاملة 

الأبحاث يف املختر املركزي بجامعة 

علم  باأبحاث  واملهتمة  �سعود  امللك 

للتوحد  واملوؤ�سرات احليوية  الروتني 

يف  النانو  تقنية  ا�ستخدام  كيفية  عن 

ت�سخي�ض الأمرا�ض.

املركزي  املختر  اأن  بالذكر  جدير 

قام بتحليل ما يقارب 60 األف عينة 

جامعة  وخ��ارج  داخ��ل  من  للباحثات 

 »40« يقارب  ما  ون�سر  �سعود  امللك 

واأق�����ام ع���دة دورات  ورق����ة ع��ل��م��ي��ة 

ع��م��ل يف خمتلف  وور�����ض  ت��دري��ب��ي��ة 

املجالت التقنية والعلمية.

املختر  تطبيق  اإط����الق  مت  ك��م��ا 

امل���رك���زي ع��ل��ى ن��ظ��ام��ي الأن���دروي���د 

واآبل، ويعتر التطبيق نافذة للباحثني 

املختر  وح��دات  كافة  على  لالإطالع 

املركزي والتقنيات املتقدمة املتوفرة.

العلوم  تعليم  تطوير  يف  البحثي  التميز  مركز  ينظم 

من  والن�سف  ع�سرة  الثانية  عند  »اأفكر«  والريا�سيات 

والأربعني  ال�ساد�سة  النقا�ض  حلقة  الثنني،  غًدا  ظهر 

يعقدها  التي  النقا�ض  حلقات  �سل�سلة  �سمن  املائة  بعد 

الت�سميم  مع  البحثية  بعنوان »جتربتي  اأ�سبوعياً  املركز 

التتابعي ال�ستك�سايف« من اإعداد وتقدمي الأ�ستاذة هيا 

بنت ال�سبيعي، املحا�سرة بجامعة �سقراء، وذلك يف كلية 

الرتبية قاعة رقم »1اأ33«.



تغطية: قما�ش املني�صري -  لينا احلميدي 

حتت رعاية �صاحبة ال�صمو الأمرية نورة بنت حممد 

اآل ���ص��ع��ود ح���رم ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي اأم����ري منطقة 

الريا�ش انطلقت الأحد املا�صي اأعمال الندوة التعريفية 

ل��وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة ل�����ص��وؤون ال��ط��ال��ب��ات وال��ت��ي ا�صت�صافت 

وكيالت اجلامعات ال�صعودية احلكومية والأهلية ل�صوؤون 

ال��ط��ال��ب��ات، واأك�����دت ���ص��اح��ب��ة ال�����ص��م��و الأم�����رية ن����ورة دور 

كونها  ال��ل��ق��اءات،  ه��ذه  احت�صان  �صعود يف  امللك  جامعة 

اجلامعة الأم والتي خّرجت اأبرز من حملوا راية التنمية 

رجاًل ون�صاًء.

جامعتنا.. الأوىل 

وزي��ر  معايل  تعميم  خلفية  على  ال��ن��دوة  ه��ذه  ت��اأت��ي 

التعليم الذي ت�سمن توجيه اجلامعات ال�سعودية لدرا�سة 

اإن�ساء وكالة يف اجلامعات حتت م�سمى »وكالة اجلامعة 

اإدارية بتكليف  ل�سوؤون الطالبات« وما تبعه من قرارات 

وكيالت لوكاالت اجلامعة ل�سوؤون الطالبات، حيث كانت 

منذ  الوكالة  هذه  اإن�ساء  �سباقة يف  �سعود  امللك  جامعة 

ال��وزارة متا�سياً مع  7 �سنوات. وتاأتي هذه اخلطوة من 
ورفع  املراأة،  2030م نحو متكني  اململكة  روؤية  توجهات 

ن�سبة م�ساركة املراأة يف �سوق العمل، وا�ستثمار طاقاتها 

ومتكينها من احل�سول على الفر�ص املنا�سبة لالإ�سهام يف 

تنمية املجتمع واالقت�ساد.

وكالة  تواجه  التي  الق�سايا  اأهم  الندوة  ناق�ست  وقد 

الوكالة  دور  ا�ستعرا�ص  ومت  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة 

بني الواقع واملاأمول واأهم الفر�ص والتحديات.

من النمو اإيل املناف�صة

الكرمي،  ال��ق��راآن  من  عطرة  بتالوة  ال��ن��دوة  افتتحت 

تالها عر�ص مرئي حول مو�سوع الندوة، بعد ذلك األقت 

الدكتورة اإينا�ص العي�سى وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات 

كلمة رحبت فيها باحل�سور قائلة: »نحتفي اليوم بتعيني 

اجلامعات  يف  ال��ط��ال��ب��ات  ل�����س��وؤون  جامعة  وكيلة   20
اإىل  النمو  من  االنتقال  مرحلة  االآن  ون�سهد  ال�سعودية، 

التوا�سل،  ج�سور  مد  الندوة  من  الهدف  واأن  املناف�سة، 

فنجاح اأحدنا هو جناح جمتمعنا، واأعرب عن �سعادتي 

بالقرار الذي يوؤكد رغبة القيادة يف دعم املراأة ومتكينها 

يف خمتلف القطاعات«.

التجربة  ا�ستعرا�ص  اجلل�سة يف  اأبرز حماور  ومتثلت 

الن�سائية حملياً  القيادات واالإمكانات  االأوىل يف متكني 

واإقليمياً، حيث ذكرت وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات 

اأول من  كونها  املهنية  بدايتها  الدكتورة فاطمة جمجوم 

ت�سلم من�سب وكيلة ل�سوؤون الطالبات وتطرقت ملا واجهها 

ثم  حققتها،  التي  االإجن��ازات  وا�ستعر�ست  عقبات  من 

اجلامعة  وكاالت  عليه  تكون  ملا  تطلعاتها  عن  اأف�سحت 

ل�سوؤون الطالبات.

تطوير القيادات

عميدة  القر�سي  مي�ساء  د.  ا�ستعر�ست  جهتها  من 

اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية دور الوكالة  يف تطوير 

وا�ستعر�ست  ن�سائية حمفزة،  بيئة عمل  وبناء  القيادات 

د.غزيل العي�سى عميدة اأق�سام العلوم االإن�سانية م�سرية 

االأق�سام  يف  املوؤ�س�سية  الكفاءات  تعزيز  يف  اجلامعة 

الن�سائية اإدارًيا واأكادميًيا.

دور الوكالة

والأهمية متكني القيادات الن�سائية وزيادة متثيلها يف 

مواقع اتخاذ القرار �ساركت د. مها عمري وكيلة عمادة 

اجلامعة  وكالة  دور  عن  باحلديث  واجل���ودة  التطوير 

وبناء  االأعمال  ريادة  الطالبات يف توفري فر�ص  ل�سوؤون 

�سراكات ا�سرتاتيجية داخلًيا وخارجًيا. 

الفريان  رمي  د.  مع  نقا�ص  بحلقة  اجلل�سة  واختتمت 

مديرة اإدارة القطاع الن�سائي مبجل�ص الغرف ال�سعودية.

�ساحب الندوة معر�ص الأهم اإجنازات وكالة اجلامعة 

اجلامعية،  املدينة  حرم  يف  والكليات  العمادات  وكافة 

واختتمت الندوة بور�سة عمل لوكيالت اجلامعة ل�سوؤون 

اجلالل  عبدالعزيز  بنت  ن��دى  د.  قدمتها  الطالبات 

وكيلة عمادة الدرا�سات العليا، ويف نهاية الندوة اطلعت 

الوكيالت يف جولة ميدانية على معامل املدينة اجلامعية 

للطالبات. 

 ويف ت�سريح خا�ص ل�»ر�سالة اجلامعة« اأعربت وكيلة 

العي�سى  اإينا�ص  الدكتورة  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة 

عن جزيل ال�سكر والتقدير ل�ساحبة ال�سمو حرم اأمري 

�سعود  اآل  حممد  بنت  ن��ورة  االأم��رية  الريا�ص  منطقة 

جتده  ما  ظل  يف  للندوة  الكرمية  الرعاية  ه��ذه  على 

وم�ساندة  �سخي  دعم  من  للطالبات  اجلامعية  املدينة 

من �سموها يف خمتلف املجاالت. كما عربت عن بالغ 

�سعادتها باخلطة الطموحة التي تقودها حكومة خادم 

احلرمني ال�سريفني وويل عهده يف روؤية الوطن »2030« 

والتي منذ انطالقها تهتم بتعزيز م�ساركة املراأة خلدمة 

التنمية،  عملية  يف  الكامنة  طاقاتها  وا�ستثمار  وطنها 

وكالة  ا�ستحداث  ق��رار  على  ال��وزي��ر  ملعايل  وال�سكر 

اجلامعة ل�سوؤون الطالبات بقرار جمل�ص اجلامعة رقم 

للعام اجلامعي  الثامنة  اجلل�سة  ال�سادر يف   31/8/3
1431/1430ه�، تطوير القيادات وما تاله من قرارات 
بتعيني وكيالت ل�سوؤون الطالبات يف معظم اجلامعات 

ال�سعودية.

اأكملت  اجلامعية  امل��دي��ن��ة  اأن  د.اإي��ن��ا���ص  واأك����دت   

ا�ستعداداتها لتحقق الندوة اأهدافها املن�سودة من تبادل 

ال�سعودية،  اجلامعات  بني  االأدوار  وتكامل  اخل��ربات 

خاللها  من  الوكالة  ت�سعى  خطوة  يف  ال��ن��دوة  وت��اأت��ي 

الق�سايا  واأبرز  امل�ستجدات  واآخر  اأهم  ا�ستق�ساء  اإىل 

وختمت  الطالبات،  ل�سوؤون  اجلامعة  وكاالت  تهم  التي 

كوكبة  با�ست�سافة  البالغة  ب�سعادتها  ت�سريحها  الوكيلة 

لوكيالت  وباركت  االأكادميية  الن�سائية  القيادات  من 

ع�سرين  عددهن  والبالغ  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعات 

التقدم  دوام  لهن  امل��وىل  �سائلة  التعيني،  ه��ذا  وكيلة 

والنجاح.

التنظيمية  اللجنة  رئي�سة  عمري  د.مها  و�سرحت 

اأن مبادرة وكالة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات يف  للندوة 

حتديد  اأهمية  على  تاأكيًدا  تاأتي  الندوة  وعقد  تنظيم 

الهوية امل�ستقبلية لوكاالت اجلامعات ل�سوؤون الطالبات 

يف اجلامعات ال�سعودية. 

�ساحبة  برعاية  البالغة  �سعادتها  عن  اأعربت  وقد 

اأمري  �سعود حرم  اآل  بنت حممد  نورة  االأم��رية  ال�سمو 

دعمها  على  عودتنا  وال��ت��ي  للندوة  الريا�ص  منطقة 

املتوا�سل لكافة القيادات الن�سائية، وختمت ت�سريحها 

بوافر ال�سكر والتقدير للجهود املخل�سة لفريق العاملني 

املدينة  �سعدت  التي  الوكيالت  لكافة  مو�سول  وال�سكر 

اجلامعية للطالبات با�ست�سافتهم.

وكيالت  ور�سة  منظمة  اجلالل  د.ن��دى  �سرحت  كما 

ر�سم  الور�سة يف  اأهمية  الطالبات عن  ل�سوؤون  اجلامعة 

االأدوار امل�ستقبلية لوكاالت اجلامعات ل�سوؤون الطالبات 

بالتفاعل  �سعادتها  عن  واأعربت  ال�سعودية.  باجلامعات 

وذك��رت  الور�سة،  حم��اور  مع  الوكيالت  من  والتجاوب 

االأدوار  بني  التكامل  النقا�ص يف حتقيق  حلقات  اأهمية 

هذه  ب��اأن  حديثها  وختمت  اجل��ام��ع��ات،  م�ستوى  على 

اأهمية  على  تركز  حيث  نوعها  من  االأوىل  تعد  الور�سة 

دور وكيالت اجلامعات بني الواقع واملاأمول وتتطلع اإىل 

االإدارية واالأكادميية  الكفاءة  توؤتي ثمارها يف تعزيز  اأن 

�سوء  يف  ال�سعودية  للجامعات  العاملية  الريادة  لتحقيق 

روؤية اململكة »2030«.
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يف ندوة ح�رضتها حرم اأمري منطقة الريا�ض

د.العي�سى : نحتفي بتعيني 20 وكيلة ل�سوؤون الطالبات يف اجلامعات ال�سعودية 

د.مها: الندوة تأكيد ألهمية الهوية المستقبلية لوكاالت الجامعات لشؤون الطالباتد. جمجوم استعرضت العقبات كونها أول من تولت منصب وكيلة لشؤون الطالبات 

»وكيالت الجامعات السعودية«.. بمدينة الطالبات 



ب��ح�����ض��ور وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

ا�ضتقبلت  والتطوير  للتخطيط 

ال�ضيا�ضية  والعلوم  احلقوق  كلية 

الدويل  الأكادميي  العتماد  وفد 

الفرن�ضي، حيث ا�ضتقبل الدكتور 

الكلية  عميد  القحطاين  مفلح 

الفرن�ضي  الوفد  املا�ضي  الأح��د 

بح�ضور الدكتور �ضالح الق�ضومي 

واجل��ودة  التطوير  عمادة  عميد 

وروؤ�ضاء  الكلية  ووكالء  باجلامعة 

الأق�ضام.

ال���زي���ارة لوفد   وت���اأت���ي ه���ذه 

خرباء العتماد الدويل يف اإطار 

متطلبات  ا�ضتكمال  على  العمل 

جت��دي��د الع���ت���م���اد الك���ادمي���ي 

والعلوم  »احلقوق  الكلية  لربامج 

زي��ارة  وا���ض��ت��م��رت  ال�ضيا�ضية«، 

الوفد  حتى يوم الثالثاء.

اأقامت كلية الطب فرع الطالبات موؤخراً 

فعالية يف بهو الكلية والتي تنظمها مكتبة 

القراءة  على  للت�ضجيع  اأ�ضبوع،  ملدة  الكلية 

�ضاحب  فيما  والهادفة،  والر�ضينة  احلرة 

الفعالية ا�ضت�ضافة دار ن�ضر »بوك ت�ضينو« 

والتي  ���ض��ع��ود،  امل��ل��ك  جامعة  ن�ضر  ودار 

دعتهن املكتبة خ�ضي�ضاً خللق توا�ضل بني 

الطالبات واجلهات التي تعنى بالكتب.

ال�ضاعة  افتتحت  التي  الفعالية  �ضهدت 

ال�ضاعة  حتى  وا�ضتمرت  �ضباحاً  العا�ضرة 

الطالبات  من  كبرياً  ح�ضوراً  الثانية ظهراً 

والإداري����ات  ال��ت��دري�����س،  وع�����ض��وات هيئة 

خالل الأ�ضبوع. حيث اأ�ضارت وكيلة الكلية 

اأ.د. فاطمة احليدر »اأن الإقبال كان رائًعا، 

الذي  ربك  با�ضم  »اإق��راأ  اأمة  اأن  معه  اأيقّنا 

باقية«،  القراءة  عهد  على  ت��زال  ل  خلق« 

بالفعالية  بادر  من  د.احليدر  �ضكرت  كما 

وجلميع من ح�ضر.

منت  »على  ال��ق��راءة  اأ�ضبوع  ج��ذب  كما 

كلية  الرتبية ومن  كلية  كتاب« طالبات من 

وذكرن  والرتجمة،  واللغات  احلقوق  وكلية  الآداب 

امل�ضافات بني كلية الطب وكلياتهن  تباعد  اأنه رغم 

اإل اأن على »منت كتاب« بكلية الطب اأجربهن على 

احل�ضور ملعانقة الفكر والثقافة الهادفة. 

وقد عربت الطالبات واملن�ضوبات عن انطباعاتهن 

بكلمات مكتوبة ومل�ضقات مت الحتفاظ بها كذكرى 

جميلة ملا حملته من م�ضاعر نبيلة واآراء ثمينة.

املكتبة  ع��ن  امل�ضوؤولة  اأب��ان��ت  اأخ���رى  جهة  وم��ن 

والقائمة بالفعالية اأ. ندى ال�ضهري على اإثر الإقبال 

الذي �ضهدته والذي اأوجد التجاذب الفكري وتبادل 

الآراء والأفكار من خالل الكتب باإقامة هذه املبادرة 

تعود  التي  الكبرية  الثقافية  للفائدة  القادمة  لل�ضنة 

على من�ضوبات اجلامعة.

 ويف نهاية اإ�ضدال ال�ضتار »على منت كتاب« جددت 

ال�ضهري �ضكرها وتقديرها للدكتورة فاطمة احليدر 

على دعمها للمبادرة وت�ضهيلها كل العقبات.
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»الحقوق« تستقبل وفد االعتماد 
األكاديمي الدولي الفرنسي

على متن كتاب.. لطالبات الطب
كرسي القصيبي يكرم 

د.نايف خلف

نظري جهوده يف جمال امل�رسح

ك��������رم��������ت 

ج�������ام�������ع�������ة 

ممثلة  اليمامة 

غ��ازي  بكر�ضي 

ال���ق�������ض���ي���ب���ي 

ل����ل����درا�����ض����ات 

ال����ت����ن����م����وي����ة 

وال���ث���ق���اف���ي���ة 

نايف  ال��دك��ت��ور 

بق�ضم   - التدري�س  هيئة  ع�ضو   - خلف 

الكر�ضي  احتفال  �ضمن  وذلك  الإع��الم، 

باليوم العاملي للم�ضرح.

وياأتي تكرمي د. نايف عرفاناً بجهوده 

الكبرية يف جمال امل�ضرح ال�ضعودي.

اأ.العنزي

البقاء لله
انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل والدة 

الأ�ضتاذ خالد العجمي - مدير اإدارة 

العالقات العامة  والإعالم-، ن�ضاأل املوىل 

اأن يتغمد الفقيدة بوا�ضع رحمته ومغفرته 

وي�ضكنها ف�ضيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون

بح�ضور وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

وكيل  احل��ي��دري  اهلل  عبد  الدكتور  برئا�ضة 

عمادة التطوير واجلودة ل�ضوؤون اجلودة وع�ضوية 

فريق وحدة املوا�ضفات واملقايي�س زار وفد عمادة 

حيث  والآث��ار،  ال�ضياحة  كلية  واجل��ودة  التطوير 

الدكتور  والآث��ار  ال�ضياحة  كلية  عميد  ا�ضتقبلهم 

الكلية  وكيل  بح�ضور  ال��زه��راين  عبدالنا�ضر 

للتطوير واجلودة الدكتور �ضامر �ضحلة.

 هدفت الزيارة ملتابعة اإجنازات كلية ال�ضياحة 

الكلية على متابعة  والآث��ار يف اجل��ودة، وحتفيز 

 ،ISO الإداري��ة  اإدارة اجلودة  اإعداد ملف نظام 

م�ضرتك  اجتماع  عقد  ال��زي��ارة  ت�ضمنت  وق��د 

ناق�س  كما  بالكلية،  اجل��ودة  عمليات  ملناق�ضة 

م�ضرية  منها  املو�ضوعات،  من  ع��دداً  الجتماع 

الكلية يف اإعداد ملف نظام اإدارة اجلودة الإدارية 

الكلية،  تواجهها  التي  التحديات  ISO، ومكامن 
اإع��داد  فريق  تواجه  التي  الفنية  وال�ضعوبات 

الوثائق و�ضرورة تدريب القائمني على اإعدادها 

الجتماع  ناق�س  كما  تطبيقها،  وعلى  النظام 

من  املقدمة  ال��دع��م  واأوج���ة  اجلامعة  توجهات 

عمادة التطوير واجلودة.

»التطوير والجودة« تتابع إنجازات كلية السياحة واآلثار

مسابقة »وقف الفنجري البحثية« بجامعة القاهرة

اأعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم مل�ضابقة »وقف الفنجري 

لدرا�ضات وبحوث خدمة املجتمع« وقررت اللجنة العليا للم�ضابقة برئا�ضة 

»امل�ضروعات  مو�ضوع  طرح  اجلامعة،  رئي�س  اخل�ضت،  حممد  الدكتور 

ال�ضغرية.. الفكرة واآلية التنفيذ«، لتكون مو�ضوعاآ بحثياً مل�ضابقة الوقف 

لعام 2018، وخ�ض�ضت اللجنة جوائز قيمتها 80 األف جنيه للفائزين، 

بواقع 25 األف جنيه للفائز الأول، و15 األًفا للفائز الثاين، و10 اآلف 

للفائز الثالث، اإىل جانب 15 جائزة ت�ضجيعية للفائزين التاليني وقيمة 

اآخر  اأن يكون  للم�ضابقة  العليا  اللجنة  2000 جنيه، وقررت  كل جائزة 

موعد لتقدمي البحوث هو نهاية اأغ�ضط�س 2018، وهي متاحة جلميع 

ال�ضباب الباحثني يف اجلامعات واملوؤ�ض�ضات.

وفد من جامعات أمريكية يزور جامعة 
اليرموك

من  وفد  مع  الكفايف،  زي��دان  الدكتور  الريموك  جامعة  رئي�س  بحث 

العالقات  بتطوير  املت�ضلة  املو�ضوعات  من  عدًدا  الأمريكية  اجلامعات 

الأكادميية مع اجلامعات واملوؤ�ض�ضات العلمية الأمريكية، واأكد الكفايف 

الدولية  اجلامعات  خمتلف  مع  تعاونها  توطيد  على  اجلامعة  حر�س 

والطلبة،  التدري�ضية  الهيئة  اأع�ضاء  تبادل  جمال  يف  وخا�ضة  املرموقة 

اأبواًبا اأمام الباحثني والطالب لالطالع على  م�ضرًيا اإىل اأن ذلك يفتح 

معارف وعلوم وثقافات اأخرى، واأبدى ا�ضتعداد جامعة الريموك لتوقيع 

مزيد من اتفاقيات التعاون مع اجلامعات واملوؤ�ض�ضات التعليمية والبحثية 

وامل�ضاريع العلمية يف خمتلف املجالت، م�ضتعر�ًضا ن�ضاأة اجلامعة التي 

تعترب جامعة �ضاملة بتخ�ض�ضاتها الأكادميية.

قرب افتتاح الدراسات العليا بكلية »لغات 
بغداد«

اأعلنت عميد كلية اللغات يف جامعة بغداد، مي �ضطيفان رزق اهلل، 

م�ضادقة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على فتح ق�ضم الدرا�ضات 

العليا يف كلية اللغات بجامعة بغداد لالأق�ضام التي اأكملت ا�ضتعداداتها 

م�ضيفة اأن »فتح الدرا�ضات العليا �ضيكون لع�ضر لغات يف كلية اللغات، 

اأن  اإىل  للدكتوراه«، م�ضرية  اأو ثالثة  واأي�ًضا ق�ضمني  املاج�ضتري  لدرا�ضة 

باملو�ضوع ورفعه  للبت  الأق�ضام  روؤ�ضاء  املقبل مع  الأ�ضبوع  �ضيعقد  لقاًء 

للجامعة لغر�س التفعيل.

دورة تدريبية في الحاسب اآللي بجامعة 
عدن

نظمت نيابة �ضوؤون الطالب بجامعة عدن حفاًل تكرميياً للم�ضاركني 

احلا�ضب  ا�ضتخدام  موظفيها يف  بتاأهيل  اخلا�ضة  التدريبية  الدورة  يف 

متكني  م�ضروع  �ضمن  التنموية  اأث��م��اري  منظمة  تنفذها  والتي  الآيل 

رئي�س  ل�ضور  نا�ضر  اخل�ضر  الدكتور  بح�ضور  العمل،  مقر  املوظف يف 

جامعة عدن، ومب�ضاركة 45 موظفاً وموظفة، وقد ا�ضتمرت الدورة خالل 

الفرتة »26 فرباير – 29 مار�س 2018م« حتت �ضعار »لي�س هناك حتٍد 

امل�ضاركني  رئي�س اجلامعة  ال��ذات«، وقد هناأ  اأكرب من حت�ضني وتطوير 

لإمتامهم هذه الدورة التي تعد انطالقة حقيقية نحو ا�ضتكمال امل�ضروع 

الإلكرتوين جلامعة عدن وحو�ضبة العمل الإداري.

جامعات 
عربية

اأ.اليو�سف

 اأ����س���در م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، 

قرارات بتكليف:

بالعمل  اليو�سف  فهد  الأ�ستاذ   -

امل��وظ��ف��ن  ������س�����وؤون  لإدارة  م�����دي�����رًا 

ب����ع����م����ادة �������س������وؤون اأع�����������س�����اء ه��ي��ئ��ة 

التدري�س واملوظفن.

عبدالهادي  بن  �سعد  الأ�ستاذ   -  

كلية  لإدارة  مديرًا  بالعمل  العنزي 

الآداب، ملدة �سنة.
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8 توصيات في مؤتمر المرصد الوطني للمرأة

د. العمر يفتتح مؤتمر »دور الرياضة في رؤية 2030«

»التطوير والجودة« 
تبدأ تدريب ممثلي 

الجودة الجدد
واجل���ودة  التطوير  عميد  ب��رع��اي��ة 

الدكتور �سالح الق�سومي بداأت عمادة 

وح��دة  يف  واجل����ودة ممثلة  ال��ت��ط��وي��ر 

املوا�سفات واملقايي�س يف تدريب ممثلي 

اجل����ودة اجل���دد ب��وح��دات اجل��ام��ع��ة، 

الدكتور  الوحدة  م�ست�سار  قدم  حيث 

التدريبي  ال��رن��ام��ج  ع��ب��ه��ري  ه�����س��ام 

كلية  �سملت  اجلهات  من  لعدد  الأول 

العربية،  اللغويات  ومعهد  الآداب، 

وتطوير  والت�سجيل،  القبول  وع��م��ادة 

العليا،  الدرا�سات  وعمادة  امل��ه��ارات، 

بالعمادة.  الجتماعات  بقاعة  وذل��ك 

بلغ عدد املتدربني خم�سة ع�سر متدرباً 

اإك�سابهم  التدريب  وه��دف  ومتدربة، 

توفرها  يجب  التي  املطلوبة  املهارات 

يف ممثلي اجلودة؛ اإ�سافة اإىل التدريب 

اإعداد واإدارة ملفات نظام  على مهارة 

اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر  اجل�����ودة.   اإدارة 

تدريب ممثلي اجلودة اجلدد بوحدات 

اأعدتها وحدة  اجلامعة يتم وفق خطة 

املوا�سفات واملقايي�س باإ�سراف الدكتور 

�سالح العنزي، وي�سرف على الرنامج 

احليدري  اهلل  عبد  الدكتور  التدريب 

ل�سوؤون  واجلودة  التطوير  عمادة  وكيل 

اجلودة.

اختتمت اليوم اأعمال املوؤمتر الأول 

للمر�سد الوطني للمراأة حتت عنوان 

»دور املراأة يف التنمية : نحو اقت�ساد 

الفرتة  خ��ال  عقد  ال���ذي  م��زده��ر« 

باملدينة  1439ه�  رج��ب   19  -  17
اجلامعية للطالبات.

�ساحب املوؤمتر معر�س يعد من�سة 

التنمية،  املراأة يف  مكملة لعر�س دور 

 2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي����ة  يف حم���اور 

مزدهر،  اقت�ساد  حيوي،  »جمتمع 

وطن طموح«.

التو�سية  املوؤمتر متت  نهاية  ويف 

على الرفع للمقام ال�سامي للموافقة 

للمر�سد  �سنوي  موؤمتر  اإقامة  على 

يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ي��ت��م فيه 

دعوة ممثلني من املنظمات الدولية 

املر�سد  وم�ساهمة  للمراأة،  املعنية 

للمراأة  الداعمة  املوؤ�سرات  يف و�سع 

متابعة  اأج���ل  م��ن  دوري���اً  وقيا�سها 

تنفيذ ال�سرتاتيجية الوطنية للمراأة 

التي يعدها جمل�س الأ�سرة، واإعداد 

ذات  البحثية  ال��درا���س��ات  وتنفيذ 

حتت  امل��ت��ع��ددة  بامل�ساريع  ال��ع��اق��ة 

اململكة  روية  املراأة يف  مبادرة متكني 

2030، واإن�ساء قاعدة بيانات حت�سر 
ال�سعودية  باملراأة  املعنية  الدرا�سات 

وم�ساركتها بالتنمية .

ت�سجيع  التو�سيات  �سملت  كما 

العليا  الدرا�سات  وط��اب  الباحثني 

على تبني مو�سوعات تتعلق مبحاور 

التنمية  املراأة يف  وموؤ�سرات م�ساركة 

بيانات  قاعدة  يف  بياناتهم  وتوثيق 

امل��ر���س��د، وال��ت��ع��اون ب��ني امل��ر���س��د 

احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  وال�����س��رك��اء 

الربحي  القطاع غري  واخلا�سة ومن 

يف تبادل وتكامل البيانات لدى كافة 

الأطراف مبا يخدم امل�سلحة العامة، 

اأو  اأق�سام  ا�ستحداث  على  واملوافقة 

الأق�سام  يف  عليا  درا���س��ات  ب��رام��ج 

وتعمل  امل��راأة  ق�سايا  لبحث  املختلفة 

يقدمها  التي  البحثية  التوجهات  مع 

اأداء يف وزارة  املر�سد، والتن�سيق مع 

القت�ساد والتخطيط لربط موؤ�سرات 

املر�سد مبن�سب متابعة الأداء العاملية 

التي ميكن من خالها ربط موؤ�سرات 

اململكة مبوؤ�سرات العامل .

افتتح معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر املوؤمتر 

حتقيق  يف  البدين  والن�ساط  الريا�سة  »دورعلوم  ال��دويل 

الريا�سة  علوم  كلية  تنظمه  2030« والذي  اململكة  روؤي��ة 

والن�ساط البدين وبال�سراكة مع معهد اإعداد القادة، وذلك 

�سباح الأربعاء املا�سي.

علوم  دور  موؤمتر  »اإن  فيها:  قال  كلمة  العمر  د.  واألقى 

الريا�سة والن�ساط البدين يف حتقيق روؤية اململكة 2030« 

والتي  البدين،  والن�ساط  الريا�سة  الذي تنظمه كلية علوم 

�سحي،  حياة  بنمط  اأف��راده  ينعم  بناء جمتمع  اإىل  ت�سعى 

وجمتمع بيئته عامرة، ف�سعادة الأفراد تعتمد على �سحتهم 

البدنية والنف�سية والجتماعية«.

ارتفاع ن�سبة البدانة

وذكر الدكتور العمر اأن الريا�سة والن�ساط البدين اأ�سبحا 

من  لهما  ملا  واملجتمعات  الأفراد  اأ�سا�سيني حلياة  مطلبني 

تاأثري اإيجابي على جميع جوانب ال�سخ�سية، فلهذا املجال 

الع�سرية  الأمرا�س  الوقاية من  اإ�سهامات مثبتة علمياً يف 

الناجمة عن منط احلياة الذي يت�سم باخلمول وقلة احلركة 

يف جمتمعاتنا، ولو اأمعّنا النظر يف واقع حياتنا ال�سحية، 

لوجدنا ارتفاعاً ملحوظاً يف ن�سبة البدانة وما يرتتب عليها 

اإىل  بالإ�سافة  احلركة،  نق�س  عن  الناجمة  الأمرا�س  من 

�سغط  وارتفاع  ال�سكري  باأمرا�س  امل�سابني  اأع��داد  زي��ادة 

على  يفر�س  مم��ا  ذل��ك،  وغ��ري  ال�سرايني،  وت�سلب  ال��دم 

باأهمية  املجتمع  توعية  على  العمل  العاقة  ذات  اجلهات 

ممار�سة الن�ساط البدين للو�سول اإىل جمتمع �سحي ت�سكل 

فيه الريا�سة والن�ساط البدين هدفاً اأ�سا�سياً يف حياته مبا 

يتوافق مع اإحدى مبادرات روؤية اململكة 2030.

املراأة.. والتمكني 

اليوم  ه��ذا  جنتمع  اإذ  »اإن��ن��ا  العمر:  الدكتور  واأ���س��اف 

وال����ذي ت�سعد اجل��ام��ع��ة  امل��ه��م  امل���وؤمت���ر  لف��ت��ت��اح ه���ذا 

العلمي  بالبحث  لاهتمام  معززاً  ياأتي  فاإنه  با�ست�سافته، 

يف  اجلامعة  تطلعات  ويوافق  الريا�سة،  علوم  يف جمالت 

تفعيل دور كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين يف �سبيل 

خدمة املجتمع والنهو�س بالريا�سة والن�ساط البدين على 

املراأة  مل�ساركة  �سعت  الغالية  فمملكتنا  امل�ستويات؛  جميع 

ال�سعودية ومتكينها من ممار�سة حقها يف ممار�سة الن�ساط 

ومبا  الوطنية،  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  يحقق  مبا  البدين 

يتفق مع الدعم ال�سخي الذي توليه حكومة خادم احلرمني 

ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني حفظهما اهلل للريا�سة 

والريا�سيني.

جمتمعنا واأمرا�ض الع�سر

والن�ساط  الريا�سة  علوم  كلية  عميد  األقى  جانبه،  من 

البدين الدكتور اأحمد الفا�سل كلمة قال فيها: »اإن احلراك 

تواجهه  ال��ذي  امللمو�س  ال��واق��ع  فر�سه  والعملي  العلمي 

لتف�سي  بالزيادة املطردة  واملتمثل  الدول اخلليجية،  معظم 

العديد من اأمرا�س اخلمول ونق�س احلركة بني املواطنني 

والأبحاث  الدرا�سات  العديد من  اأكدت  واملواطنات، حيث 

الغذائية غري ال�سحية،  اأن الأمناط احلياتية وال�سلوكيات 

ازدياد  اإىل  اأدت  املجتمعات  البدين يف هذه  الن�ساط  وقلة 

اأخطار الإ�سابة باأمرا�س الع�سر احلديث، لذا حر�سنا اأن 

يكون اأحد اأهداف هذا املوؤمتر، ا�ستعرا�س اأف�سل التجارب 

البدين  والن�ساط  بال�سحة  املتعلقة  والإقليمية  العاملية 

ملواجهة  املبذولة  اجلهود  لدعم  وذل��ك  والإن���اث،  للذكور 

مما  احلركة،  نق�س  واأمرا�س  وال�سكري  ال�سمنة  انت�سار 

اآثارها ال�سلبية على الفرد واملجتمع  ي�سهم يف التقليل من 

تلك  لعاج  العالية  القت�سادية  التكلفة  ارتفاع  من  واحلد 

الأمرا�س«.

ن�ساهم بفاعلية

فنحن  امل��ن��ط��ل��ق،  ه���ذا  »م���ن  ال��ف��ا���س��ل:  د.    واأ�ساف 

املختلفة  امل��ج��الت  يف  متخ�س�سني  واأف���راد  كموؤ�س�سات 

مب�سوؤولياتنا  القيام  جميعاً  علينا  يتوجب  الريا�سة،  لعلوم 

باأهمية  الوعي  م�ستوى  لرفع  والعملية  العلمية  ومهامنا 

ممار�سة الأن�سطة البدنية والريا�سية جلميع اأفراد املجتمع 

و�سرائحه«. 

 وذكر الدكتور الفا�سل اأن كلية علوم الريا�سة والن�ساط 

البدين بكوادرها وبراجمها الأكادميية ومن�ساآتها الريا�سية 

وخمتراتها البحثية واأبحاثها العلمية، تُ�سخر كل اإمكانياتها 

املادية والب�سرية خلدمة املجتمع ال�سعودي وتطوير ريا�سة 

هذه  خ��ال  فمن  وم�ستوياتها،  اأنواعها  مبختلف  الوطن 

الكلية ن�سعى اإىل امل�ساهمة الفاعلة يف رفع م�ستوى الوعي 

املجتمعية  بال�سراكة  عامة  املجتمع  اأف��راد  بني  الريا�سي 

والع�سكرية،  املدنية  احلكومية،  القطاعات  من  العديد  مع 

وكذلك القطاعات الأهلية. كما نتطلع اأي�ساً اإىل دعم عجلة 

اأف��راد  بني  الريا�سية  الثقافة  لتطوير  الوطنية  امل�ساعي 

الإجن��ازات  لتحقيق  املتميزة  اجلهود  خال  من  املجتمع، 

على  والعملية  العلمية  الريا�سة  علوم  البارزة يف جمالت 

جميع امل�ستويات والأ�سعدة.

اأقام موؤخًرا معهد امللك 

ع���ب���داهلل ل��ت��ق��ن��ي��ة ال��ن��ان��و 

زمالة  برنامج  مع  بالتعاون 

ع����امل ب��اجل��ام��ع��ة ور���س��ة 

امل�سامية  امل���واد  ع��ن  عمل 

فيها  ح��ا���س��ر  ال��ع�����س��وي��ة 

ال���روف���ي�������س���ور ال��دك��ت��ور 

ق�سم  م��ن  ي���ان  �سينج  م��ا 

ج��ام��ع��ة جنوب  ال��ك��ي��م��ي��اء 

حما�سرتني   ب��اأم��ري��ك��ا،  ف��ل��وري��دا 

ع��ل��م��ي��ت��ني ح����ول ال��ب��ول��ي��م��رات 

وتطبيقاتها  امل�سامية  الع�سوية 

املختلفة، وذلك بقاعة حما�سرات 

معهد امللك عبداهلل لتقنية النانو 

بكلية العلوم.

ح�سر الور�سة عدد من اأع�ساء 

هيئة التدري�س والطلبة باجلامعة 

واملهتمني بتقنية النانو من داخل 

اجلامعة وخارجها بالإ�سافة اإىل 

وكاء وباحثي املعهد. 

واأو�سح الدكتور على الدلبحي 

اأن  البحثية  لل�سوؤون  املعهد  وكيل 

يوؤكد حر�س  الور�سة  تنظيم هذه 

نحو  روؤي��ت��ه  حتقيق  على  املعهد 

تقنية  اأبحاث  يف  والريادة  التميز 

خطى  �سمن  ت��اأت��ي  كما  ال��ن��ان��و، 

وتعاون  �سراكات  بناء  نحو  املعهد 

وتطوير  تطبيق  جم��ال  يف  بحثي 

اأه���داف  لتحقيق  ال��ن��ان��و  تقنية 

اخلطة ال�سرتاتيجية للمعهد.

اختتم نادي املحا�سبة للطالبات 

فعالياته للف�سل احلايل، بفعالية 

حتمل عنوان »برهة« يف بهو كلية 

اإدارة الأعمال. 

حيث كانت الأهداف الأ�سا�سية 

اأهمية  اإب��راز  الفعالية  اإقامة  من 

وج����ود وا���س��ت��خ��دام امل��ح��ا���س��ب��ة 

اجلوانب  اإظهار  من خال  وذلك 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��ح��ي��اة م���ع وب����دون 

تفعيل  اأهمية  اإظهار  املحا�سبة، 

ملنع  املن�ساآت  يف  الرقابية  اأنظمة 

احتيال،  اأو  اأخ��ط��اء  اأي  ح��دوث 

اخلارجي  املراجع  اأهمية  اإي�ساح 

ودوره يف ك�سف ومنع احتيال.

يف  يحدث  اأن  ميكن  ال��ذي  »م��ا  ال�سوؤال  ح��ول  الفعالية  متحورت 

برهة من الزمن؟« ولاإجابة عن الت�ساوؤل يلزم املرور بالأركان ال�ستة 

يحاكيان  والثاين جزاآن مت�سادان  الأول  الركنان  كان  للفعالية، حيث 

حياة الأفراد واملن�ساآت مع املحا�سبة وبدونها. 

مع  املن�ساآت  حياة  يحاكي  فاأولهما  وال��راب��ع،  الثالث  الركنان  اأم��ا 

يحاكي  ركنان  اخلارجية. واآخر  املراجعة  بوجود  والآخ��ر  الحتيال 

نظام  بوجود  والآخر  اأخطاء حما�سبية  بوجود  املن�ساآت  حياة  اأولهما 

رقابي فعال مينع هذه الأخطاء. 

والأ�ستاذة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  العديد  الفعالية  ح�سر 

ندى  والأ�ستاذة  �سعود،  امللك  بجامعة  النادي  رئي�سة  املانع  اجلوهرة 

العتيبي رئي�سة نادي املحا�سبة، وبح�سور الطالبات من جميع الأق�سام 

لا�ستفادة وامل�ساركة من هذه الفعالية.

ورشة لتقنية النانو وبرنامج 
زمالة عالم

اختتام »برهة« من نادي المحاسبة للطالبات



متابعة: علي عجالن 

حتت رعاية عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور 

عبداهلل الثابت، ت�ضرفت الكلية موؤخًرا بح�ضور املهند�س 

حممد املديهيم وكيل وزارة الإ�ضكان لالأرا�ضي والتنظيم 

الإ���ض��ك��اين، وج��م��ع م��ن امل��ه��ت��م��ن يف جم���الت الإ���ض��ك��ان 

وح��دة  اأق��ام��ت��ه��ا  ال��ت��ي  الأوىل  العلمية  ل��ل��ن��دوة  املتنوعة 

والتخطيط  العمارة  بكلية  ال�ضعودي  الإ�ضكان  درا�ضات 

حت���ت ع���ن���وان »ت��ف��ع��ي��ل ال�������ض���راك���ة يف ب���ح���وث الإ����ض���ك���ان 

ال�ضعودي«.

يف ال���ب���داي���ة األ���ق���ى ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ال���ث���اب���ت كلمة 

ا�ضتهلها بالرتحيب باحلا�ضرين من من�ضوبي  الفتتاح 

امل��دي��ه��ي��م،  امل��ه��ن��د���س  راأ����ض���ه���م  الإ�����ض����ك����ان، وع���ل���ى  وزارة 

ال��ع��الق��ة والباحثن  ال��ق��ط��اع��ات ذات  واحل��ا���ض��ري��ن م��ن 

الن�ضائي  اجلانب  يف  احل�ضور  اإىل  بالإ�ضافة  وال��ط��الب 

اأن الكلية تعد  ل��ل��ط��ال��ب��ات، م���وؤك���دًا  ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 

�ضرحًا علميًا مهمًا ي�ضاهم يف عملية التنمية والتطوير 

وخدمة املجتمع. 

م�ضكن مالئم

من  زال��ت  ما  الإ�سكان  م�سكلة  اأن  الثابت  د.  وب��ن 

التحديات الهامة التي تواجهها اململكة، وتهم كل �سرائح 

املجتمع، وهي من �سمن امل�سكالت التي متنحها الدولة 

– حر�سها اهلل - كل الأولوية من خالل خططها التنموية 
التي   2030 املباركة  الروؤية  وال�سرتاتيجية ومن خالل 

من اأهم اأولوياتها، بل وعلى راأ�سها توفري احلياة الكرمية 

وزيادة  واملنا�سب  املالئم  امل�سكن  ذلك  ومن  للمواطنن، 

موؤ�س�سات  دور  اإىل  واأ���س��ار  ل��ه،  امل��واط��ن  متلك  ن�سبة 

البحث العلمي يف الإ�سهام يف حتقيق الروؤية ل�سيما يف 

الإ�سكان، وذلك من خالل  ق�سية وطنية هامة كق�سية 

اإجراء الأبحاث العلمية، وعمل ال�سراكات مع القطاعات 

العمل  ور�ش  وعقد  ال�ست�سارات  وتقدمي  العالقة  ذات 

والندوات.

حت�ضن بيئة الإ�ضكان

الريادي يف  الكلية  دور  من  انطالقاً  الثابت  د.  وقال 

فاإنها  الوطنية،  الق�سايا  هذه  مثل  على  ال�سوء  ت�سليط 

»تفعيل  عنوان  حتمل  والتي  الهامة  الندوة  هذه  تنظم 

ال�سراكة يف بحوث الإ�سكان ال�سعودي« والتي نطمح من 

خاللها لتعزيز الأبحاث التي تخدم حت�سن بيئة الإ�سكان 

ال�سعودي، ونتطلع ب�سغف اإىل اأبرز التو�سيات ال�سادرة 

عنها، ونعول على الدرا�سات والأوراق العلمية والباحثن 

املتحدثن الأمل الكبري يف تقدمي حلول واقعية وعملية 

وملمو�سة مل�سكالت الإ�سكان.

ويف ختام كلمته قدم د.الثابت ال�سكر اجلزيل للدكتور 

وليد الزامل رئي�ش وحدة اأبحاث الإ�سكان ال�سعودي ولكل 

الفعاليات  ملثل هذه  والرتتيب  لالإعداد  الوحدة  اأع�ساء 

يف  والنجاح  التوفيق  الإ�سكان  لوحدة  متمنياً  املميزة، 

م�سريتها البحثية والعلمية.

خطط تواكب الروؤية

 من جانبه األقى املهند�ش حممد املديهيم – وكيل وزارة 

اأعرب  كلمة   – الإ�سكاين  والتنظيم  لالأرا�سي  الإ�سكان 

فيها عن �سكره وتقديره لعمادة كلية العمارة والتخطيط 

على ا�ست�سافته يف مثل هذه الندوات العلمية والتي هي 

بن  احلقيقة  وال�سراكة  البناء  التعاون  ثمار  من  ثمرة 

اجلامعة ممثلة بوحدة اأبحاث الإ�سكان والوزارة.

اأه��م  اأح���د  الإ���س��ك��ان  ق��ط��اع  اأن  املديهيم  م.  واأك���د 

الدولة  قبل  من  بالغ  باهتمام  حتظى  التي  القطاع�ات 

اأيدها اهلل- وقد جت�سد ذلك الهتمام من   – الكرمية 

الإ�سكان،  م�سكلة  حلل  واجل��اد  احلثيث  �سعيها  خالل 

وجهودها اجلبارة عرب اخلطط والربامج والآليات املعدة 

لذلك. وذكر اأن تلك اخلطط والربامج يف الوزارة تاأتي 

تي�سري  اإىل  تهدف  والتي  ال�ساملة   2030 روؤية  لتواكب 

ح�سول املواطنن على امل�ساكن، وزيادة ن�سبة متلكها.

العمارة  لكلية  �سكره  املهند�ش  كرر  كلمته  ختام  ويف 

للندوة  متمنياً  واملتحدثن،  الباحثن  ولكل  والتخطيط 

التوفيق داعياً يف الوقت ذاته اإىل فتح اآفاق او�سع للتعاون 

بن الوزارة ووحدة اأبحاث الإ�سكان يف عقد ور�ش العمل، 

والندوات العلمية مبا من �ساأنه امل�ساهمة يف امل�ساهمة 

يف حل م�ساكل الإ�سكان ب�سكل علمي مدرو�ش.

�ضراكة يف نقل املعرفة

الندوة باجلل�سة الفتتاحية  بداأت فعاليات  بعد ذلك 

راأ�سها  فاعلة«  �سراكة  نحو  ال�سعودي  »الإ�سكان  بعنوان 

الإ�سكان  اأبحاث  وح��دة  رئي�ش  الزامل–  وليد  الدكتور 

التخطيط  بق�سم  التدري�ش  هيئة  وع�سو  ال�سعودي 

بن  ال�سراكة  تعزيز  �سبل  اجلل�سة  ناق�ست  العمراين- 

القطاعات املختلفة يف بحوث الإ�سكان ال�سعودي.

بعنوان  عمل  ورقة  الفتتاحية  باجلل�سة  ُقدمت  وقد 

نقل  يف  ال�سراكة  حول  وروؤى  اآليات  الإ�سكان:  »وزارة 

املعرفة مبا يخدم العمل البحثي« للمهند�ش عبدالعزيز 

يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  مركز  مدير  القحطاين، 

وزارة  تطلعات  ا�ستعر�ش خاللها  الإ�سكان، حيث  وزارة 

الإ�سكان نحو انتاج وابتكار معريف ي�سهم يف رفع م�ستوى 

املهنة،  ممار�سة  جم��الت  كافة  يف  وال��ك��ف��اءة  اجل���ودة 

خ�سو�ساً يف ممار�سات التخطيط والت�سميم احل�سري 

العمرانية،  والت�سريعات  والإن�ساء،  والإ�سكان،  والعمارة، 

والدرا�سات الجتماعية والقت�سادية ذات العالقة بقطاع 

الإ�سكان. واأ�سار املهند�ش القحطاين اإىل تطلعات وزارة 

احللول  وتقدمي  فّعالة،  مهنّية  �سراكة  بناء  يف  الإ�سكان 

الوطنّية، من خالل  الوزارة  واأدوار  لكافة مهام  املبتكرة 

حلول  يف  وقولبتها  العاملية،  املمار�سات  اأف�سل  اإدراك 

خا�سة ومبتكرة لقطاع الإ�سكان يف املدن ال�سعودية.

برامج طموحة

»وح��دة  بعنوان  عمل  ورق��ة  الزامل  وليد  د.  ق��دم  ثم 

ل�سراكة  والتطلعات  الآف��اق  ال�سعودي  الإ�سكان  اأبحاث 

ناجحة« ا�ستعر�ش فيها جهود وحدة اأبحاث الإ�سكان يف 

تقدمي عدد من الربامج الطموحة يف جمالت الإ�سكان 

توظيف  يف  ي�ساهم  مبا  امل�ستدامة  ال�سكنية  والبيئات 

اخلربات الأكادميية والبحثية يف �سبيل حتقيق توجهات 

اأن  اإىل  الزامل  الدكتور  اأ�سار  2030. كما  اململكة  روؤية 

الإنتاج العلمي يعد اأحد اأهم الربامج التي ترتكز عليها 

الوحدة، ويتمثل ذلك باإجراء الدرا�سات البحثية ل�سالح 

الإ�سكان،  جم��ال  يف  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات 

الإ�سكان  م�ساريع  وتقييم  املي�سر،  الإ�سكان  وتطبيقات 

ومدى ومالءمتها لالأ�سر ال�سعودية. واأكد الدكتور الزامل 

الكتب  تاأليف  يف  امل�سرتك  العمل  دع��م  ���س��رورة  على 

والرتجمة العلمية ل�سالح املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 

يف جمال الإ�سكان، وحتفيز جهود الباحثن واملجموعات 

البحثية امل�سرتكة يف جمال التحكيم والن�سر العلمي يف 

املجالت العلمية الر�سينة. 

الت�ضريع الإ�ضالمي وق�ضايا الإ�ضكان

 ثم اأقيمت فعاليات اجلل�سة الأوىل بعنوان » مقرتحات 

ال�سكنية  والبيئات  الإ�سكان  بحثية م�سرتكة يف  مل�ساريع 

ع�سو  الإبراهيم  حممد  الدكتور  وراأ�سها  امل�ستدامة« 

وحدة اأبحاث الإ�سكان ال�سعودي، ع�سو هيئة التدري�ش 

بق�سم التخطيط العمراين.

 ُقدمت فيها عدد من اأوراق العمل، حيث ا�ستعر�ش 

املهند�ش فهد احلارثي ورقة عمل بعنوان »حتليل تاريخي 

لالإ�سكان يف املدينة املنورة بعد الهجرة النبوية ال�سريفة: 

النبوي  ال��ن��م��وذج  فيها  ا�ستعر�ش  واحل��ل��ول«  الأزم����ة 

الإ�سالمي  الت�سريع  ودور  الأزم��ات  اإدارة  يف  الإ�سالمي 

يف حل ق�سايا الإ�سكان لال�ستفادة منها يف اإدارة اأزمات 

الإ�سكان املعا�سرة.

ال�ضوارع.. والبيئة الآمنة

ثُم ا�ستعر�ش املهند�ش عبدالعزيز الن�سار ورقة عمل 

ال�سكنية  الأحياء  يف  املحلية  ال�سوارع  »ت�سميم  بعنوان 

ال�سوء  الآمنة«، �سلط فيها  ال�سكنية  البيئة  اإطار  �سمن 

واجلوانب  املحلية  ال�سوارع  بن  التكاملية  ال�سفة  على 

الأمنية يف الأحياء ال�سكنية وبحث العالقة بينهما، مبا 

ال�سوارع  لت�سميم  توجيهية  مبادئ  تطوير  يف  ي�ساهم 

املحلية يف الأحياء ال�سكنية �سمن اإطار البيئة ال�سكنية 

الآمنة كنتائج بحثية ميكن تعميمها.

مركز احلي... وال�ضكان

بعنوان  ورقة عمل  العايد  تركي  املهند�ش  قدم  بدوره 

اجل��وان��ب  تعزيز  يف  ال�سكنية  الأح��ي��اء  م��راك��ز  »دور 

اإىل  فيها  اأ�سار  درا�سية«  حالة  الريا�ش  الجتماعية: 

اأن مدينة الريا�ش تعاين يف اأغلب املخططات ال�سكنية 

احلديثة من عدم وجود مركز اجتماعي للحي، امتداداً 

ال�سبكي،  امللز  حي  ملخطط  ال�سائدة  النمطية  للفكرة 

تعزيز  يف  ال�سكني  احل��ي  مركز  دور  الباحث  وت��ن��اول 

العالقات الجتماعية بن ال�سكان.

تطوير الع�ضوائيات

ورقة عمل  اإبراهيم خم�سع  بن  موؤيد  املهند�ش  وقدم 

بعنوان »تطوير وتنمية املناطق الع�سوائية كنموذج لإ�سكان 

اأ�سار  درا�سية«،  حالة  املكرمة  مكة  الدخل:  حم��دودي 

عمرانية  اإ�سكالية  باعتبارها  الع�سوائيات  اأن  اإىل  فيها 

على  للح�سول  الدخل  حمدودي  متطلبات  اأحد  تعك�ش 

يحاول  حيث  القت�سادية،  قدراتهم  مع  يتالءم  م�سكن 

اأنف�سهم  على  اعتماداً  املالئم  ال�سكن  توفري  الأه��ايل 

وقدراتهم الذاتية. ومنه ركز الباحث على اقرتاح منوذج 

ا�ستناًدا على  املنخف�ش  الدخل  ذوي  لإ�سكان  اقت�سادي 

الع�سوائية  بالأحياء  القائمة  العمرانية  البيئة  حت�سن 

الن�سيج  ي�ساهم يف احلفاظ على  املكرمة ومبا  يف مكة 

الجتماعي والنظم القت�سادية القائمة.

ويف نهاية الورقة فتح النقا�ش للحا�سرين مع املتحدثن 

حول اأوراق العمل التي قدمت يف اجلل�سة.

قيمت فعاليات اجلل�سة الثانية بعنوان »مقرتحات 
ُ
ثُم اأ

مل�ساريع بحثية م�سرتكة يف الإ�سكان ال�سعودي«، وراأ�سها 

الإ�سكان  اأبحاث  وحدة  ع�سو  باكرمان  حممد  الدكتور 

وعلوم  العمارة  بق�سم  التدري�ش  هيئة  ع�سو  ال�سعودي، 

البناء.

البيع على اخلارطة

ا�ستعر�ش  حيث  العمل،  اأوراق  من  عدد  فيها  ُقدمت 

املهند�ش فهد القحطاين ورقة عمل بعنوان »تقييم حجم 

الطلب على برنامج البيع على اخلارطة مل�ستحقي دعم 

اأ�سار  ال�سعودية«،  العربية  اململكة  يف  الإ�سكان  وزارة 

ال�سعودية  ال�سوق  يف  العقاري  املعرو�ش  اأن  اإىل  فيها 

حيث  من  ومتنوع  وا�سع  الريا�ش  مدينة  يف  وبالتحديد 

اأ�سعار املنتجات وم�ساحاتها، ولكن هذا املعرو�ش يجب 

اأن يكون منا�سباً جلميع �سرائح املجتمع.

بعنوان  عمل  ورقة  الكثريي  را�سد  املهند�ش  قدم  ثم 

م�ساريع  يف  اخل��ا���ش  القطاع  �سراكة  تعزيز  »اآل��ي��ات 

فيها  تناول  ال�سعودية«،  العربية  اململكة  يف  الإ�سكان 

�سرورة التعرف على الدور الذي ميكن اأن يلعبه القطاع 

اخلا�ش ممثاًل بال�سركات ال�ست�سارية والعقارية والبنوك 

املهتمة يف توفري وتنمية م�ساريع الإ�سكان مبا ي�ساهم يف 

اقرتاح اآليات وتو�سيات ت�سمن م�ساركة القطاع اخلا�ش 

يف توفري الإ�سكان.

ال�سدوخي  بن عبداملح�سن  ريا�ش  املهند�ش  كما قدم 

لقرار تعين  املتوقعة  الآثار  بعنوان » حتليل  ورقة عمل 

ال�ستعمال ال�سكني يف ال�سوارع »30-36« على خمزون 

حتليل  اإىل  فيها  تطرق  الريا�ش«،  مدينة  يف  الإ�سكان 

بعد  الريا�ش  ملدينة  ال�سكني  املوفور  على  العائد  الأثر 

بق�سر  الريا�ش  مدينة  تطوير  هيئة  ال�سادر من  القرار 

على   »36  ،30« ال�����س��وارع  يف  الأرا���س��ي  ا�ستعمالت 

ال�ستعمال ال�سكني.

واأخرياً قَدم املهند�ش عبداهلل بن علي اآل مانع ورقة 

ملنتجات  الدعم  م�ستفيدي  ر�سا  »تقييم  بعنوان  عمل 

اأكد  درا�سية«،  حالة  الريا�ش  مدينة  الإ�سكان:  وزارة 

على  الإقبال  ومدى  ال�سكان  ر�سا  تقييم  اأن  على  فيها 

ملعاجلة  اآفاقاً  ي�ساهم يف فتح  ال�سكنية �سوف  املنتجات 

هذه الأ�سباب، وتوفري م�ساكن اأكرث مالءمة لحتياجات 

املجتمع اقت�سادياً واجتماعياً.

مع  للحا�سرين  ال��ن��ق��ا���ش  ف��ت��ح  ال��ورق��ة  ن��ه��اي��ة  ويف 

اجلل�سة  يف  قدمت  التي  العمل  اأوراق  حول  املتحدثن 

للندوة  اخلتامية  اجلل�سة  اأقيمت  ذلك  بعد  ثُم  الثانية، 

رئي�ش   – الزامل  وليد  د.  راأ�سها  »التو�سيات«  بعنوان 

وحدة اأبحاث الإ�سكان ال�سعودي اأ�سار فيها اإىل �سرورة 

ممثلة  والتخطيط  العمارة  كلية  بن  ال�سراكة  تعزيز 

احلكومية  واجلهات  ال�سعودي  الإ�سكان  اأبحاث  بوحدة 

لطرح  عمل  وور���ش  ن��دوات  اأو  لقاءات  عقد  من خالل 

ومناق�سة امل�سكالت التي تواجه قطاع الإ�سكان من وجهة 

نظر اجلهات احلكومية وو�سع اخلطط حللها. واأكد د. 

الزامل على اأهمية البحث يف اأف�سل املمار�سات الدولية 

اخلا�ش  والقطاع  العام  القطاع  بن  بال�سراكة  املتعلقة 

�ساحلة  اأر�سية  لتح�سري  وذل��ك  الأك��ادمي��ي،  والقطاع 

لل�سراكة ميكن تطبيقها حملياً.
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سباق سيارات بجامعة الكويت للطلبة 
والطالبات

حت���ت رع���اي���ة ب��ن��ك ب��وب��ي��ان، 

الريا�ضية  الأن�ضطة  اإدارة  نظمت 

الكويت  »بطولة جامعة  الطالبية 

على  ال�ضيارات«  ل�ضباق  الأوىل 

وال��ت��ي  ب��ال�����ض��وي��خ،  ���ض��رب  حلبة 

م�ضتوى  ع��ل��ى  م���رة  لأول  ت��ق��ام 

�ضريحة  وت�ضتقطب  الكويت  دولة 

جامعة  يف  والطالبات  ال��ط��الب 

ق�ضم  رئي�س  واأو���ض��ح  ال��ك��وي��ت، 

الأن�����ض��ط��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة ط��الل 

تقام  امل�ضابقة  ه��ذه  اأن  املع�ضب 

للمرة الأوىل على م�ضتوى الدولة برعاية بنك بوبيان والذي ن�ضعى من 

خالل رعايته لهذه امل�ضابقة اإىل متنية ال�ضراكة املجتمعية كما ن�ضعى من 

الأن�ضطة  على ممار�ضة  الطلبة  ت�ضجيع  اإىل  الفعالية  تنظيم هذه  خالل 

الريا�ضية املختلفة وتو�ضيع قاعدة الن�ضاطات باإتاحة الفر�ضة لأكرب عدد 

من الطلبة يف اجلامعة.

»البيئة الذكية« ملتقى هندسي بجامعة 
قابوس

ان�����ط�����ل�����ق�����ت 

ال�ضلطان  بجامعة 

برعاية  ق��اب��و���س، 

وزي���������ر ال���ب���ي���ئ���ة 

حممد  ال���ع���م���اين 

التوبي،  �ضامل  بن 

امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات 

الثامن  الهند�ضي 

ال���ذي ي��اأت��ي ه��ذه 

عنوان  ال�ضنة حتت 

اآخر احللول للم�ضاكل املعا�ضرة عرب التوجه  »البيئة الذكية« لي�ضتعر�س 

وخارجها،  ال�ضلطنة  داخل  من  وا�ضعة  مب�ضاركة  التقنية  ا�ضتخدام  اإىل 

ال�ضلطنة  داخ���ل  م��ن  م�ضروًعا   49 ي�ضم  معر�س  امللتقى  وي�ضاحب 

من  و20  قابو�س،  ال�ضلطان  جامعة  من  م�ضروًعا   29 منها  وخارجها، 

الكليات واجلامعات املختلفة وهي: الكلية التقنية العليا، اجلامعة الأملانية 

�ضور  كلية  �ضحار،  جامعة  ظفار،  جامعة  كالدونيان،  كلية  للتكنولوجيا، 

اجلامعية، كلية ال�ضرق الأو�ضط، جامعة الربميي، كلية وجلات.

تنمية أنشطة علوم الفضاء بجامعة الشارقة
حميد  ال��دك��ت��ور  ا�ضتقبل 

جمول النعيمي مدير جامعة 

�ضليمان  الدكتور  ال�ضارقة، 

بركة �ضاحب كر�ضي اأ�ضتاذية 

املتحدة  الأمم  منظمة  يف 

والثقافة  وال��ع��ل��وم  للرتبية 

ع��ل��وم  يف   »UNESCO«

الفلكية  والفيزيائية  الف�ضاء 

هذه  وتهدف  فل�ضطني،  فرع 

الزيارة لتنمية اأن�ضطة البحث والتوعية يف علوم الف�ضاء والفلك والفيزياء 

الفلكية يف اجلامعة، اإىل جانب تاأ�ضي�س ودعم �ضبكة ات�ضال لتبادل املعرفة 

واملعلومات يف هذا املجال حملياً وعاملياً، لإنتاج املعرفة يف علوم الف�ضاء 

تعرف  الزيارة،  وخ��الل  عاملياً.  واملركز  ال�ضارقة  جامعة  مكانة  وتعزيز 

واملبادرات  والإدارات  واملراكز  املرافق  اأهم  على  بركة  �ضليمان  الدكتور 

العلمية يف اجلامعة، ومت و�ضع ت�ضور خلطط التعاون امل�ضتقبلية.

جامعة الخليج تطلق منتدى االبتكار
د����ض���ن رئ���ي�������س ج��ام��ع��ة 

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

خ���ال���د ال��ع��وه��ل��ي م��ن��ت��دى 

التطور  يف  ودوره  »البتكار 

يف  والقت�ضادي  الجتماعي 

بح�ضور  ال��ع��رب��ي«،  اخلليج 

رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن 

ال���دك���ت���ور ري���ا����س ي��و���ض��ف 

ولفيف من اخلرباء والعلماء 

والأكادمييني والقيادين الإداريني بالقطاعني العام واخلا�س من اأمريكا، 

الكويت  الإمارات،  ال�ضعودية،  �ضوي�ضرا،  فرن�ضا،  اأملانيا،  املتحدة،  اململكة 

وتون�س، موؤكداً اأن املنتدى هو اأحد خطوات التنفيذ الأوىل ل�ضرتاتيجية 

البتكار التي انتهجتها جامعة اخلليج لالأعوام 2017 و2021، مو�ضحاً 

التفكري  ثقافة  وتعزيز  بالبتكار  املرتبطة  املمار�ضات  تطوير  اأهمية 

الإبداعي وريادة العمال، وتوثيق اأف�ضل املمار�ضات يف نظرية وممار�ضة 

البتكار، بالإ�ضافة اإىل دعم ال�ضراكة واملبادرة لتعزيز التنمية القت�ضادية.

جامعات 
خليجية

وطني مسؤوليتي... بالمجتمع

سوق عكاظ.. بالتاريخ للطالبات

يوم توعوي صحي في إدارة األعمال 

الرفق بالحيوان.. 
لطالبات اللغات 

والترجمة

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

اأقامت  الزهراين  عبداهلل  الدكتور 

املا�ضي  الأح���د  ي��وم  املجتمع  كلية 

حما�ضرة بعنوان »وطني م�ضوؤوليتي« 

لتنمية  الكلية  �ضعي  م��ن  ان��ط��الق��اً 

احل�س الوطني لدى الطالب وزيادة 

الوطن  التي مت�س  بالق�ضايا  وعيهم 

ومقدراته.

با�ضت�ضافة  الكلية  �ضعدت  فقد   

فازع  بن  عبداهلل  الدكتور  العقيد 

الدبلومات  ب��رام��ج  م��دي��ر  ال��ق��رين 

للدرا�ضات  ال��ع��ايل  للمعهد  العليا 

تناول  املحا�ضرة،  لتقدمي  الأمنية 

فيها العقيد الزهراين جوانب عدة، 

وذل���ك م��ن خ���الل حم���ور اجل��رائ��م 

يتعلق  ال��ث��اين  وامل��ح��ور  املعلوماتية 

باجلوانب الإدارية ومكافحة الف�ضاد 

الإداري. وقد اأفا�س الدكتور القرين 

مبيناً  اجل��ان��ب��ني،  ه��ذي��ن  ���ض��رح  يف 

اأجزاًء مهمة من النظام املتعلق بذلك 

واجلزاءات املرتتبة على الإخالل يف 

�ضبل  واأي�ًضا  املهمة،  اجلوانب  هذه 

ال��وق��وع يف مثل هذه  م��ن  ال��وق��اي��ة 

املجرمة  وال�ضلوكيات  املخالفات 

نظاماً وقانوناً.

نهاية  يف  الكلية  عميد  و�ضكر   

هذه  على  ال��ق��رين  العقيد  ال��ل��ق��اء 

له حر�ضه  املحا�ضرة القيمة، مثمناً 

على اإفادة الطالب ومن�ضوبي الكلية 

يف هذا املو�ضوع املهم واحليوي.

نظمت جمموعة من طالبات ق�ضم 

»�ضوق  بعنوان  فعالية  موؤخراً  التاريخ 

منال  من  كل  عليها  اأ�ضرفت  عكاظ«، 

ال�ضياري وزهرة القحطاين، وذلك يف 

بهو كلية الآداب مبدينة الطالبات.

القدمية  الدكاكني  حماكاة  ومت��ت 

امل�ضهورة مثل دكان الأقم�ضة، الفكهاين 

واحللي، وجاء اأهم ركن األ وهو ركن 

فيه.  ال�ضعراء  يتناف�س  الذي  ال�ضعراء 

م�ضابقات  الطالبات  بع�س  وخا�ضت 

تناف�ضية على اأهم املعلومات عن �ضوق 

عكاظ.

ت��ع��ري��ف  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���دف���ت 

الطالبات ب�ضوق عكاظ الذي كان من 

اأعرق اأ�ضواق العرب قدمياً. 

الغامدي  اآمال  كتبت: 

التابعة  الن�ضاط  اأقامت جلنة 

املمثلة  الكمي  التحليل  لق�ضم 

ب��رئ��ي�����ض��ة ال��ل��ج��ن��ة الأ����ض���ت���اذة 

توعوياً  يوماً  العوير�ضي  ن��ورة 

نخبة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ���ض��ح��ي��اً 

م���ن ا���ض��ت�����ض��اري��ات احل��ر���س 

مديرة  راأ���ض��ه��ن  على  ال��وط��ن��ي 

التخ�ض�ضية  ال��ع��ي��ادات  ع���ام 

العوير�ضي  مرمي  ال�ضت�ضارية 

ال�ضحيباين  ه��ن��د  وال��دك��ت��ورة 

ال�ضافعي  هزار  والأخ�ضائيات 

ال�ضايع. وعاي�ضة 

موا�ضيع  ط��رح  اللقاء  تناول 

اآلم  م��ن��ه��ا  م��ه��م��ة  ���ض��ح��ي��ة 

ال��ظ��ه��ر... الأ���ض��ب��اب وال��ط��رق 

ال���وق���ائ���ي���ة وال����ع����الج، ���ض��ح��ة 

ال��ف��م والأ���ض��ن��ان، الإ���ض��ع��اف��ات 

القلب  اإنعا�س  طرق  الأول��ي��ة... 

ال����رئ����وي، ح�����الت الخ��ت��ن��اق 

احل��الت  م��ع  التعامل  وكيفية 

الطارئة.

تو�ضحي  ف��دي��و  ع��ر���س  ومت 

ل���ك���ل امل���وا����ض���ي���ع امل���ط���روح���ة 

ال��دم��ى،  على  عملياً  وال�����ض��رح 

�ضحية  كتيبات  ت��وزي��ع  مت  كما 

اإدارة  كلية  وت��ت��ق��دم  تثقيفية. 

للمتحدثات  بال�ضكر  الأع��م��ال 

بالتوعية  احل�ضور  اإث��راء  على 

الالزمة. ال�ضحية 

تحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبات الجامعة.. 
بمدينة الطالبات

ور�س  ث��الث  امل��ه��ارات  تطوير  عمادة  قدمت 

التدريبية  الحتياجات  بعنوان »حتديد  عمل 

فيها جمموعة من  �ضارك  ملن�ضوبات اجلامعة«، 

هيئة  وع�ضوات  والإداري��ة  الأكادميية  القيادات 

واملوظفات  واملحا�ضرات  واملعيدات  التدري�س 

وطالبات البكالوريو�س والدرا�ضات العليا.

نادية  الدكتورة  بكلمة  الور�س  فعاليات  بداأت 

املطريي وكيلة عمادة تطوير املهارات، بعد ذلك 

مت تقدمي �ضرح مف�ضل للور�س، قدمته الأ�ضتاذة 

منال اآل عثمان، ثم بداأ الع�ضف الذهني الفردي 

املطروحة لتحديد  املهارات  جلميع  واجلماعي 

املن�ضوبات من  وتنمية  التدريبية  الحتياجات 

والقيادية  وال�ضخ�ضية  الأك��ادمي��ي��ة  الناحية 

الور�س بعر�س  واختتمت  والتقنية،  والإداري���ة 

النتائج على امل�ضاركات من خالل الر�ضم البياين.

الفرتة  يف  الوكالة  طموح  اأن  بالذكر  جدير 

القادمة هو الهتمام باجلانب النوعي للخدمات 

معلومات  ن��ظ��ام  وب��ن��اء  للمن�ضوبات  امل��ق��دم��ة 

الالزمة  ال�ضرورية  املعلومات  يوفر  متكامل 

وامل�ضتقبلية،  التدريبية احلالية  عن احتياجاتهم 

تبنى  تدريبية  ب��رام��ج  اإىل  ترجمتها  ث��م  وم��ن 

ارتباطاً  مرتبطة  علمية  لأ�ض�س  وفقاً  وت�ضمم 

وثيقاً بر�ضالة اجلامعة واأهدافها.

حنني احلمودي ـ �شذى احلربي 

توعوية  حملة  موؤخًرا  اأقيمت 

ب��ه��و كلية  ب��احل��ي��وان يف  ل��ل��رف��ق 

وال��رتج��م��ة، مت خاللها  ال��ل��غ��ات 

تو�ضيح ما يحدث للحيوانات من 

تعذيب للح�ضول على جلودها اأو 

غريه. 

ه����دف����ت احل���م���ل���ة ل��ت��وع��ي��ة 

احليوانات  تالقيه  مبا  الطالبات 

للح�ضول على قطعة من املالب�س 

مثل احلقائب اجللدية، التي من 

نحتاج  واح��دة  حقيبة  �ضنع  اأجل 

للح�ضول  متا�ضيح  ث��الث��ة  اإىل 

بالن�ضبة  وكذلك  جلودهم،  على 

حيث  التجميل،  مل�ضتح�ضرات 

بالكيميائيات  احليوانات  حتقن 

م�ضرة  ول��ي�����ض��ت  ل��ه��ا،  امل�����ض��رة 

لالإن�ضان. 

الفعالية  اأق�����ض��ام  م��ن  وك����ان 

ال��ذي  ت�����ض��رتي«  ل  »تبنى  ق�ضم 

ب��دلً  احل��ي��وان��ات  لتبني  ي��دع��و 

اأن  ي�ضعر  فالبع�س  �ضرائها،  من 

فهو  التبني  من  اأف�ضل  ال�ضراء 

فعل غري اإن�ضاين.

ومم����ا ت��ط��رق��ت ل���ه احل��م��ل��ة 

بدلً  النباتي  الأك��ل  خيار  عر�س 

م��ن احل��ي��واين، وال���ذي �ضيجعل 

ا���ض��ت��ه��الك احل���ي���وان���ات اأق����ل، 

تعر�س  ن�ضبة  تنخف�س  وبالتايل 

احل��ي��وان��ات ل��ل��ق��ت��ل.وق��د ع��ربت 

الطالبات عن اإعجابهن باحلملة.



حتت رعاية معايل وزير التعليم 

االحت���اد  اإدارة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س 

ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي 

وبح�سور  العي�سى  اأحمد  الدكتور 

الدكتور  معايل مدير جامعة طيبة 

عبدالعزيز ال�سراين، توجت  جامعة 

ببطولة  امل��ن��ورة  املدينة  م��ن  طيبة 

ال��ت��ي نظمها االحت��اد  ال��ق��دم  ك��رة 

الريا�سي للجامعات ال�سعوية �سمن 

حل�سولها  وذل��ك  الثامن،  املو�سم 

تغلبها  ب��ع��د  االأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى 

بركالت   3/4 ج��ازان  جامعة  على 

التي  النهائية  املباراة  الرتجيح  يف 

اأقيمت يف اإ�ستاد االأمري حممد بن 

وح�سلت  املدينة،  يف  عبدالعزيز 

وجامعة  الثاين  املركز  على  جازان 

الثالث بينما  اأم القرى على املركز 

كان املركز الرابع من ن�سيب جامعة 

يف  عبدالعزيز  ب��ن  �سطام  االأم���ري 

اخلرج.

بالندية  البطولة  ات�سمت  وق��د 

وال��ت��ن��اف�����س ال�����س��ري��ف ب��ن ال��ف��رق 

امل�ساركة  اجل��ام��ع��ي��ة 

وح���ظ���ي���ت ب��ح�����س��ور 

ج��م��اه��ريي ك��ب��ري من 

ط�����الب اجل���ام���ع���ات 

امل�������س���ارك���ة وع���م���وم 

اجل��م��اه��ري وال��ن��خ��ب 

تواجد  مع  الريا�سية 

يف  ملحوظ  اإع��الم��ي 

معايل  وقام  البطولة، 

طيبة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر 

االحت�����اد  رئ���ي�������س  و 

للجامعات  الريا�سي 

بت�سليم  ال�����س��ع��ودي��ة 

وامليداليات  الكوؤو�س 

والف�سية  ال��ذه��ب��ي��ة 

والربونزية على الفائزين يف املراكز 

الثالثة باالإ�سافة اإىل تكرمي حكام 

البطولة واجلهات الداعمة.

رئي�س  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه  وق����دم 

االحت�����اد ال��ري��ا���س��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات 

ال�سعودية الدكتور عبداهلل بن راجح 

للفرق  والتربيكات  التهاين  البقمي 

ومتنى  البطولة  ه��ذه  يف  ال��ف��ائ��زة 

التوفيق للفرق امل�ساركة يف املو�سم 

القادم، واأعرب الدكتور البقمي عن  

�سكره وتقديره جلامعة طيبة على 

يف  النهائية  للمباراة  ا�ست�سافتهم 

التنظيم  وح�سن  القدم  كرة  بطولة 

يف  �ساهم  ال���ذي  ال�سيافة  وك���رم 

جناح البطولة.

القدم  ك��رة  بطولة  نهاية  وبعد 

اأ�سدل ال�ستار على بطوالت االحتاد 

يف  ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي 

بتنوع  اأن متيز  الثامن بعد  مو�سمه 

من  اال�ست�سافات  وتنوع  البطوالت 

اأي�ساً  حقق  اأن  وبعد  اجل��ام��ع��ات 

الفني  امل��ج��ال  يف  كبرية  جن��اح��ات 

والتنظيمي واالإعالمي.

نظمت جامعة الق�سيم، ممثلة يف وحدة التوعية 

واالإ�سكاالت،  املفهوم  ال�سحوة  موؤمتر  الفكرية، 

بن  في�سل  الدكتور  االأمري  الق�سيم  اأمري  برعاية 

م�سعل، ومب�ساركة خرباء واأكادميين متخ�س�سن، 

وبح�سور اأع�ساء من هيئة كبار العلماء.

امل�سرف  الق�سيم،  جامعة  مدير  اأو�سح  وق��د 

الداود،  عبدالرحمن  الدكتور  املوؤمتر  على  العام 

اأن املوؤمتر ياأتي �سمن فعاليات اجلامعة امل�ستمرة 

�سواء  االع��ت��دال،  ون�سر  الو�سطية  تكري�س  يف 

اإقامة  من  الالمنهجية،  االأن�سطة  م�ستوى  على 

اأو  واللقاءات،  واملعار�س  واملوؤمترات  الفعاليات 

على م�ستوى االأن�سطة املنهجية واملتعلقة بتطوير 

املناهج والعملية التعليمية ككل.

وبن اأنه نتج عن الوحدة اإعادة �سياغة ملقررات 

متغريات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  االإ�سالمية  الثقافة 

يف  ال�سرعية  امل��ق��ررات  بع�س  واإ�سافة  الع�سر، 

كلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية التي تفكك 

واأدبياته بطريقة  الغلو وتواجه منطلقاته  خطاب 

جرائم  فقه  مقرر  ذل��ك  ومثال  موؤ�سلة،  علمية 

الغلو  �سبهات  ومقرر  الفقه،  ق�سم  يف  االإره��اب 

املعا�سرة يف ق�سم العقيدة. واأكد الدواد اأن املوؤمتر 

ناق�س اإ�سكاالً معقداً وم�سطلحاً حا�سراً يف تاريخ 

املجتمع ال�سعودي، ويف الوقت ذاته يحمل داخله 

م�سامن غري �سحيحة واأفكاًرا م�ستوردة، ولهذا 

ل��ق��اءات  العهد يف  ك��ان ه��و حم��ور ح��دي��ث ويل 

متعددة. وقال: »انطالًقا من م�سوؤوليتنا التوعوية 

املعطاءة،  اجلامعة  هذه  يف  والوطنية  والفكرية 

هذا  عقد  مت  والبحثي  العلمي  بواجبنا  وقياماً 

ملزيد  واإخ�ساعه  امل�سطلح،  هذا  لتحليل  املوؤمتر 

املفكرين  من  نخبة  والت�سحيح عرب  التحليل  من 

والباحثن«.

واأ�سار الداود اإىل اأن التدين ال�سحيح هو القائم 

وتعليم  اخل��ري  ون�سر  واالع��ت��دال  الو�سطية  على 

العلم وحتفيظ القراآن ورعاية �سعائر الدين، فال 

�سك وال ريب اأن الواجب علينا كم�سلمن اأن نعزز 

املجتمع،  يف  ونن�سرها  ال�سحيحة  املظاهر  هذه 

واأن نقف مع دولتنا �سًفا واحًدا و�سًدا منيًعا اأمام 

اأي حماولة لت�سويهها اأو حتجيمها من الداخل اأو 

قادتنا  يزايد على  اأن  اأحد  ي�ستطيع  وال  اخلارج، 

»اأت��ذك��ر  وت��اب��ع:  احل��م��د،  ذل��ك، وهلل  ودولتنا يف 

احلرمن  خل��ادم  اخلالدة  الكلمة  املقام  هذا  يف 

ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز، حينما قال 

»اإنه ال مكان بيننا ملتطرف يرى االعتدال انحالالً، 

وال  اأهدافه،  لتحقيق  ال�سمحة  عقيدتنا  وي�ستغل 

مكان ملنحل يرى يف حربنا على التطرف و�سيلة 

لن�سر االنحالل«.
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عبدالرحمن  بنت  نورة  االأمرية  جامعة  نظمت 

»اإبداع  االأول  العلمي  امللتقى  العلوم  بكلية  ممثلة 

اجلامعة  وكيالت  بح�سور  واع��د«  جليل  علمي 

التعليمة  الهيئة  واأع�����س��اء  الكليات  وع��م��ي��دات 

والطالبات، وا�ستمر ملدة يومن، وتناول جماالت 

االأحياء  الفيزياء،  الكيمياء،  الريا�سية،  العلوم 

العلمي  االإن��ت��اج  ع��ر���س  اإىل  وه���دف  وال��ب��ي��ئ��ة، 

االإبداعي للطالبات وبناء ج�سور التوا�سل بينهن 

باالإ�سافة  اخلربة،  الكت�ساب  املجاالت  جميع  يف 

والعرو�س  القيمة  اجلل�سات  م��ن  العديد  اإىل 

العمل  وور���س  البحثية،  واملل�سقات  التقدميية 

املتنوعة.

وتناولت اأوىل جل�سات امللتقى مو�سوع »رائدات 

امل�ستقبل جتارب رائدة يف م�ساريع التخرج«، حيث 

يهدف  امل�ستقبل  رائ���دات  برنامج  اأن  اأو�سحت 

وتطوير  اجلامعية  املرحلة  بطالبات  العناية  اإىل 

التخرج  مل�ساريع  املايل  الدعم  وتقدمي  مهاراتهن، 

حتقيقا لروؤى اجلامعة التطويرية لدعم الكفاءات 

الطالبية وتهيئتهن لالأدوار الريادية يف امل�ستقبل.

»االإب���داع  مو�سوع  الثانية  اجلل�سة  وتناولت 

واملوهبة ودورها يف تعزيز البحث العلمي« �ساركت 

بكلية  احليوان  علم  بق�سم  الدكتوراه  طالبة  فيها 

القحطاين  ب�سائر  �سعود  امللك  بجامعة  العلوم 

البيولوجية  ال�ساعة  عمل  ميكانيكية  مو�سحة 

وجائزة نوبل للعلوم والطب لعام 2017م، وطالبة 

الدكتوراه بق�سم علم احليوان بكلية العلوم بجامعة 

امللك �سعود اإميان حممد احلمي�سي والتي �سلطت 

ال�سوء على اكت�ساف ميكانيكية عمل االأتوفاجي 

يف جائزة نوبل للعلوم والطب لعام 2016.

هيئة  ع�سو  ال��ث��ال��ث��ة  اجلل�سة  يف  وحت��دث��ت 

التدري�س يف جامعة االأمري �سطام الدكتورة اأماين 

البحثية  وامل�ساريع  االخ��رتاع  »ب��راءات  عن  عواد 

واملواقع التي ت�ساعد يف احل�سول عليها«، م�سرية 

ب��راءة  على  احلا�سالت  الطالبات  اأ�سماء  اإىل 

اخرتاع باال�سرتاك معها.

ف��ي��م��ا رك����زت ج��ل�����س��ات ال���ي���وم ال���ث���اين على 

امللتقى  نهاية  ويف  التخرج،  وم�ساريع  اخلريجات 

قدمت االأ�ستاذ امل�سارك يف ق�سم الكيمياء وع�سو 

اأب��رز  العي�سى  �سهام  الدكتورة  العلمية  اللجنة 

ق�سم  يف  امل�سارك  االأ�ستاذ  وذك��رت  التو�سيات، 

الغليقة  حنان  الدكتورة  العلوم  بكلية  الكيمياء 

مل�سق وهن:  باأف�سل  الفائزات  الطالبات  اأ�سماء 

متا�سر ال�سايع ومي احلربي من جامعة االأمرية 

االأم��ري �سطام بن  ن��ورة، ويّف اجلمعة من جامعة 

عبدالعزيز، وروؤى حممد، ماجدة الرفاعي، ماريا 

املنا�سف من جامعة الفي�سل.

جامعة طيبة تفوز ببطولة قدم الجامعات 

ملتقى »إبداع علمي لجيل واعد« بجامعة األميرة نورة

برعاية أمير المنطقة وبحضور أعضاء من هيئة كبار العلماء

جامعة القصيم تنظم مؤتمر »الصحوة بين المفهوم واإلشكاالت«

حددت جامعة بي�سة اأربعة فروع جلائزة اجلامعة للتميز ال�سنوية، والتي 

د�سنها -موؤخراً- مدير اجلامعة الدكتور اأحمد بن حامد نقادي يف اإطار 

�سعي اجلامعة لبناء منظومة حتفيزية لتكرمي املبدعن واملتميزين على 

امل�ستوى الفردي واملوؤ�س�سي يف جماالت التعليم والتعلم والبحث العلمي 

وخدمة املجتمع، يف �سوء اأف�سل املمار�سات العاملية.

وقال عميد التطوير واجلودة بجامعة بي�سة الدكتور �سعد بن مبارك 

وتتكون  للقطاعات،  وواحدة  لالأفراد  ُخ�س�ست  فروع  ثالثة  اإن  الرمثي: 

املتميز،  للموظف  وجائزة  املتميز،  التدري�س  هيئة  لع�سو  جائزة  م��ن: 

املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  التميز  وجائزة  املتميز،  للطالب  وجائزة 

وهو الفرع املخ�س�س للقطاعات.

واأ�ساف د.الرمثي اأن امل�ستهدفن باجلائزة هم: اأع�ساء هيئة التدري�س، 

امل�ساندة،  وال��ع��م��ادات  اجلامعية،  والكليات  وال��ط��الب،  وامل��وظ��ف��ون، 

واالإدارات.

وبّن عميد التطوير واجلودة بجامعة بي�سة اأن اجلائزة تهدف كذلك 

اجلامعة  خدمة  يف  امل�ساهمة  على  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ت�سجيع  اإىل 

واملجتمع، واالرتقاء مب�ستوى القيادات االإدارية يف املوؤ�س�سات التعليمية؛ 

املتميزين  الطالب  وت�سجيع  وحتفيز  ال�ساملة،  اجلودة  اأه��داف  لتحقيق 

وتقديرهم، واأي�ساً ت�سجيع تفعيل امل�سوؤولية املجتمعية للجامعة.

د. الداود

جامعة جازان تطلق مسابقة »فخر واعتزاز«

جامعة بيشة تحدد 4 فروع لجائزة التميز

القحطاين،  مرعي  الدكتور  ج��ازان  جامعة  مدير  معايل  اأطلق 

�سمن  الثانية  ن�سختها  يف  واعتزاز«  »فخر  ج��ازان  جامعة  م�سابقة 

ها�ستاق  عرب  وذل��ك  اجلنوبي،  احل��د  الأب��ط��ال  الداعمة  الفعاليات 

#ابطال_احلد_فخر_واعتزاز.
الربامج  �سمن  تاأتي  امل�سابقة  اأن  اجلامعة  مدير  معايل  واأو�سح 

املجتمعية التي تعنى بها اجلامعة لدعم اأبناء الوطن وتنمية مهاراتهم 

بدعم  وذلك  الوطنية،  روح  تنمية  اإىل  اإ�سافة  اإبداعاتهم  واكت�ساف 

جنود الوطن االأبطال الذين يذودون عن حمى هذا الوطن.

وبن معايل مدير جامعة جازان اأن م�سابقة »فخر واعتزاز الثانية« 

التي �ستنفذ على مدى اأربعة اأيام تاأتي يف ثالثة حماور خمتلفة منها 

»الفن  وحم��ور  ال�سوئي«  »الت�سوير  وحم��ور  تغريده«  »اأف�سل  حمور 

الت�سكيلي«.

جامعة الملك عبدالعزيز تنظم ملتقى 
»أنفعهم«

نظمت جامعة امللك عبدالعزيز بجدة ممثلة بعمادة �سوؤون الطالب 

الأن�سطة الطالبات، فعاليات ملتقى »اأنفعهم« يف ن�سخته الثانية حتت 

�سعار »اإعمال العقل« ويهدف امللتقى الذي ي�ستمر ملدة ثالثة اأيام اإىل 

�سناعة الوعي االإن�ساين ومتكن قدرات ال�سباب لبناء جمتمع معريف 

الفعاليات واملحطات  العديد من  ، من خالل  وحت�سن جودة احلياة 

املتحدثن  م��ن  نخبة  يقدمها  التي  التدريبية  وال��ربام��ج  االأث��رائ��ي��ة 

واالأكادميين ، م�ستقطًبا بذلك طالبات اجلامعة و�سيدات املجتمع.
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العي�سى  اأحمد  د.  التعليم  وزي��ر  معايل  ثمن 

ال��رع��اي��ة ال��ك��رمي��ة م��ن ل���دن خ���ادم احل��رم��ن 

ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

حفظه اهلل، للمعر�س واملنتدى الدويل ال�ساد�س 

خالل  فعالياته  انطلقت  ال��ذي   »2018 »تعليم 

 -  9 املوافق  1439ه�  رجب   25  -  23 الفرتة 

11 اإبريل 2018م، حتت �سعار »التعليم والتعلم 
يف الطفولة املبكرة«.

وقال وزير التعليم اإن املعر�س واملنتدى الدويل 

يف ن�سخته ال�ساد�سة هذا العام ياأتي اإ�سهاماً من 

الوزارة يف حتقيق روؤية اململكة 2030 م والتي 

من اأهدافها اأن يح�سل كل طفل �سعودي – اأينما 

خيارات  وف��ق  اجليد  التعلم  فر�س  على  ك��ان- 

متنوعة.

وك�سف وزير التعليم يف موؤمتر �سحفي اأمام 

مندوبي ال�سحف وو�سائل الإعالم عن م�ساركة 

الطفولة  يف جمال  ومهتماً  عاملاً خمت�ساً   120

املبكرة من داخل اململكة وخارجها �ساركوا ب� 33 

ورقة من خالل اجلل�سات العلمية للموؤمتر.

ال��دويل  واملنتدى  املوؤمتر  اإن  العي�سى  وق��ال 

املتحدة  الوليات  جتربة  ا�ستعر�س  العام  هذا 

تعليم  جم��ال  يف  ال�سيف«  »ال��دول��ة  الأمريكية 

على  م��وؤك��داً  ع��اًم��ا،   60 قبل  املبكرة  الطفولة 

اهتمام الوزارة بدعم التعليم والتعلم يف مرحلة 

الطفولة املبكرة.

للتعليم  ال���وزارة  وكيل  اأو�سحت  جهتها  من 

»بنات« رئي�س املعر�س واملنتدى الدويل بن�سخته 

ياأتي  املعر�س  اأن  ال��ع��واد،  هيا  د.  ال�ساد�سة 

منذ  ال����وزارة  ب��داأت��ه  ال���ذي  للتوجه  ا�ستكمالً 

للتعليم  ال��دويل  واملنتدى  للمعر�س  الأول  العام 

يف  ال�سنغافورية  التجربة  وعر�س  با�ست�سافة 

التعليم، تلتها ا�ست�سافة جمهورية كوريا اجلنوبية 

ثم فنلندا ثم اأملانيا وبعدها فرن�سا.

واأ�سافت: ي�ستح�سر التعليم الأمريكي جتربته 

الريادية يف جمال الطفولة املبكرة خالل الدورة 

احلالية ل�»تعليم 2018« نتيجة امتالكها خربات 

طويلة يف جمال احل�سانة وريا�س الأطفال منذ 

1856م، حتى باتت الآن ت�سمل بخدماتها  عام 

اأكرث من مليوين طفل اأمريكي.

للتقارير  وف��ق��اً  اأن���ه  اإىل  ال��ع��واد  واأ����س���ارت 

فاإن  املبكرة،  الطفولة  تعليم  ح��ول  الأمريكية 

املبكرة  للمرحلة  التعليمي  النظام  اأكرث ما مييز 

على  تركيزه  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

جوانب ا�ستثارة التفكري الإبداعي لدى الأطفال 

وت�سجيعهم على التعبري عن اأنف�سهم عن طريق 

تقدمي فر�س البحث والتجريب وحل امل�سكالت 

والإمي��ان  املختلفة،  الن�ساط  اأوج��ه  وممار�سة 

وحل  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  يف  التعاوين  باملجهود 

امل�سكالت.

اأن  العي�سى  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزير  اأكد 

خدمة املراجعن وامل�ستفيدين عمل جليل وخدمة 

رفع  التعليم  وزارة  يف  امل�سوؤولن  ويهم  اأ�سا�سية، 

ومعاجلة  تطلعاتهم  وحتقيق  امل�ستفيدين  ر�سى 

لإجناز  الالزمة  اخلدمات  وتقدمي  احتياجاتهم 

اأعمالهم ومعامالتهم.

توا�سل  مللتقى  معاليه  رعاية  خالل  ذلك  جاء 

الثالث الذي جاء بعنوان »توا�سل ذكي بن املواطن 

اخلدمات  م��ن  ع���دداً  د�سن  حيث  واحل��ك��وم��ة«، 

امل�ستفيدين  رعاية  مركز  يف  اجلديدة  والقنوات 

»توا�سل« وهي خدمة ا�ست�سارات، وخدمة �سكوى 

بثوبها اجلديد، واإطالق قناة جديدة للتوا�سل مع 

امل�ستفيدين.

واأ�سار وزير التعليم اإىل اأن تقدمي ال�ست�سارات 

هي  والنف�سية  والعلمية  والرتبوية  الجتماعية 

ال���وزارة،  جلهود  ودع��م  امل�سرية  لهذه  ا�ستكمال 

كافة  ير�سي  ال��ذي  بامل�ستوى  تتحقق  اأن  وناأمل 

امل�ستفيدين، موؤكداً اأهمية رفع م�ستوى اخلدمات 

املقدمة، وال�ستمرار يف تقدمي الأف�سل، بتكامل 

جهود كافة الوحدات التعليمية �سواء على م�ستوى 

اإدارات التعليم اأو على م�ستوى اجلامعات.

واأو�سح امل�سرف العام على خدمة »توا�سل« اأن 

خدمة امل�ستفيدين قامت باإغالق اأكرث من مائتي 

األف تذكرة ما بن طلب، و�سكوى، ومقرتح، وتلقى 

مركز  اإىل  واردة  مكاملة  مليون  ن�سف  من  اأك��رث 

وال��ذي   ،19996 املوحد  الرقم  على  الت�سال 

ا�ستف�سارات  بن  ما  ال�ساعة،  م��دار  على  يعمل 

اأو رفع تذاكر  اأو ا�ستعالم عن املعامالت،  عامة، 

اأو  لالأنظمة،  تقني  دعم  اأو  الت�سال  مركز  عرب 

التاأمن الطبي.

وذك���ر اأن ع��دد اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة م��ن تلك 

اجلهات جتاوزت الألف خدمة فرعية، مع تو�سع يف 

عدد م�سريف ومن�سقي خدمة توا�سل الإلكرتونية 

الذين جتاوز عددهم 800 من�سق ومن�سقة، مبيناً 

اأن مركز رعاية امل�ستفيدين بالوزارة يواكب هذا 

اخلدمة  بتطوير  واخلدمات  اجلهات  التو�سع يف 

واإ�سافة العديد من املزايا والتقارير، مع حت�سن 

وتطوير لآلية �سري التذاكر داخل النظام، وتطوير 

الذكية،  للهواتف  والتطبيق  اخلارجية  للبوابة 

وجودًة  �سرعًة  الأداء  ح�سن  ملوؤ�سرات  متابعة  مع 

للتاأكد من جودة اخلدمة املقدمة حيث مت جتويد 

ما يزيد على 90 األف تذكرة، واإجراء قرابة 30 

ات�سالً بامل�ستفيدين لقيا�س م�ستوى ر�ساهم.

120 متحدثًا عالميًا شاركوا بمعرض ومنتدى 
»تعليم 2018«

د. العيسى يؤكد حرص الوزارة على رفع رضى 
المستفيدين وتحقيق تطلعاتهم

تحت شعار »التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة«

دشن عددًا من الخدمات الجديدة في مركز رعاية المستفيدين »تواصل«

7 محاور تكثف بها »التعليم« 
تطوير عمادات كليات التربية

نظمت وزارة التعليم اأول برنامج نوعي لعمادات كليات الرتبية يف اجلامعات 

املتوا�سلة يف جامعة هارفارد  العمل  ور�س  اأيام من  ال�سعودية �سمن ع�سرة 

بالوليات املتحدة الأمريكية؛ وذلك �سمن الربامج التي متولها الوزارة دعما 

لتوجهاتها نحو جتديد برامج اإعداد املعلم ورفع جودة هذه الربامج حتقيًقا 

لروؤية اململكة 2030.

املعنية  العلمية  املو�سوعات  من  ثرية  جمموعة  على  العمل  ور�س  ركزت 

بالإ�سافة  الرتبية،  لكليات  الفاعل  ال��دور  ج��ددت  كما  التطوير،  بعمليات 

يف  ب��ارزون  م�ساركون  يعر�سها  املجال  هذا  يف  ناجحة  جت��ارب  ل�ستعرا�س 

بريج  جامعة  مثل  العريقة  الأمريكية  اجلامعات  من  املعلمن  اإع��داد  كليات 

ووتر.

الرتبية  كليات  عمادات  بها  ت�سارك  التي  والندوات  العمل  ور�س  تتناول 

ال�سعودية مو�سوعات ثرية تركز على �سبعة حماور اأبرزها: القيادة الأكادميية 

تطوير  ا�سرتاتيجيات  العليا،  والدرا�سات  املاج�ستري  برامج  ت�سميم  واإعادة 

اأع�ساء هيئة التدري�س، تطوير ابتكار احللول، وغريها.

برنامج  طلبة  من  خمتارة  مبجموعة  لاللتقاء  للم�ساركن  الفر�سة  وتتاح 

املاج�ستري بكلية هارفارد للدرا�سات العليا الرتبوية، لالطالع على م�ساريعهم 

برنامج  الطالب وخرباتهم يف  والطالع على جتارب  تطويرها،  واإج��راءات 

�سريهم  يف  البارزة  والنقاط  ا�ستقطابهم،  واآليات  الرتبية،  يف  املاج�ستري 

الذاتية التي �ساهمت يف اإحلاقهم بالربنامج.

وتت�سمن رحلة الع�سرة اأيام جولت ميدانية داخل اأروقة كلية الدرا�سات 

والتكنولوجيا  جومتان  مكتبة  على  لالطالع  ه��ارف��ارد  يف  الرتبوية  العليا 

لطلبة  املتاحة  والت�سهيالت  امل��وارد  على  التعرف  وكذلك  فيها،  امل�ستخدمة 

الأبحاث  دع��م  يف  ت�سهم  التي  واملوظفن  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الكلية 

امل�ساركون  يقوم  كما  والتوا�سل.  الت�سال  والبتكارات يف جمال  الأكادميية 

القطاع  املدار�س احلكومية وامل�ستقلة ومدار�س  بزيارة ملجموعة خمتارة من 

اخلا�س، لالطالع على اآليات التكامل بن مدار�س التعليم العام وكلية الرتبية 

فيما يحقق جودة برامج اإعداد املعلم ما قبل اخلدمة واأثناء اخلدمة.

وزير التعليم ينوه بدعم 
الدولة السخي لبرنامج االبتعاث

امللتقى  اأعمال  العي�سى،  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزير  معايل  افتتح 

الدكتور  التعليم  وزي��ر  نائب  بح�سور  الثقافين،  للملحقن  التا�سع 

امللحقيات  على  العام  امل�سرف  البعثات  ووكيل  العا�سمي  عبدالرحمن 

يف  ثقافًيا  ملحقاً   29 مب�ساركة  احلرب�س،  جا�سر  الدكتور  الثقافية 

خمتلف دول العامل.

واأكد وزير التعليم على اأهمية تكامل منظومة الأعمال املحققة لروؤية 

اململكة 2030 يف امللحقيات الثقافية يف دول البتعاث، مطالباً امللحقن 

البلدان  خمتلف  يف  والعلمية  الثقافية  للمكونات  بالو�سول  الثقافين 

الت�سامح  ثقافة  ن�سر  نحو  اململكة  ر�سالة  واإي�سال  بها،  يعملون  التي 

وال�سالم، مثمناً الدور الذي ميكن اأن توؤديه امللحقيات لتحقيق اأهداف 

برنامج البتعاث من خالل التوا�سل وفتح العالقات مع دول العامل على 

امل�ستويات كافة.

ونوه الدكتور العي�سى مبا تقدمه الدولة من دعم �سخي للتعليم بوجه 

عام ولربنامج البتعاث بوجه خا�س كان اآخرها املكرمة امللكية باعتماد 

مكافاآت مالية للمبتعثن و�سم الدار�سن على ح�سابهم اخلا�س يف دول 

البتعاث، وهو ما ي�سعنا وامللحقيات اأمام م�سوؤولية م�ساعفة لرتجمة 

دور  تعميق  خالل  من  و�سيا�ستها  اململكة  ر�سالة  وعك�س  اجلهود  هذه 

املبتعث يف اجلامعة التي يدر�س بها.

اإىل  الثقافين  امللحقن  ملتقى  جل�سات  اأوىل  تروؤ�سه  خالل  ودع��ا 

كونهم  الثقافين  للملحقن  ال�سابقة  التجارب  من  ال�ستفادة  �سرورة 

التجارب،  هذه  من  اليوم  طالبنا  ي�ستفيد  لكي  البتعاث  بتجربة  مروا 

م�سرياً اإىل اأن م�ساكل املبتعثن الأكادميية تتكرر يف معظم دول البتعاث 

مثل ترقية البعثة واملرافقة واإكمال الدرا�سة، مما يدفع ملراجعة اللوائح 

والأنظمة التي حتكم برنامج البتعاث.

واأ�سار الوزير العي�سى اإىل اأن لدى الوزارة خطط تو�سعية جديدة عرب 

برنامج البتعاث �سيتم مناق�ستها يف امللتقى كون امللحقن الثقافين هم 

تّدخر  لن  وزارت��ه  اأن  و�سدد على  املبتعثن،  احتياجات  لتقييم  الأق��رب 

و�سعاً يف تذليل العقبات، وتلبية املتطلبات والحتياجات الب�سرية واملادية 

املبتعث  خلدمة  واجباتها  ب��اأداء  لتقوم  الثقافية  للملحقيات  والتقنية 

وتقدميه ب�سكل لئق، لفتاً يف ذات الوقت اإىل التفاوت يف الإمكانات 

بن امللحقيات، وهو ما ينعك�س على م�ستوى اخلدمات املقدمة، موؤكداً 

اأن جتربة املبتعث وعالقته بامللحقية �سيكون لها اأثر يف انطباعاته عن 

الدرا�سة ب�سكل اإيجابي لينعك�س على اأدائه بعد عودته خلدمة وطنه.

ناق�س  امللتقى  اإن  معاليه:  قال  الثقافية  امللحقيات  اأداء عمل  وحول 

اأداء عمل امللحقيات الثقافية، وحتديد مكامن اخللل و�سرعة حلها بعد 

منحهم املزيد من ال�سالحيات الإدارية لت�سهيل الأعمال املناطة بتلك 

امللحقيات مبا يحقق الفائدة للطالب الدار�سن هناك.

الوزير  نائب  راأ�سها  التي  امللتقى  من  الثانية  اجلل�سة  رّك��زت  فيما 

اأب��رز  ومناق�سة  ا�ستعرا�س  على  العا�سمي  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 

امللحقيات  تواجه عمل  التي  املعوقات  التغلب على  امل�ستجدات وكيفية 

من اأجل حت�سن اخلدمة املقدمة للطالب والطالبات.

تراأ�س امللتقى ال�سنوي التا�سع للملحقني الثقافيني

�سمن 10 اأيام من ور�س العمل يف جامعة هارفارد



يف ع�����ص��ر امل��ع��ل��وم��ات ال��ه��ائ��ل��ة، 

لإجناز  منتبهاً  والبقاء  الرتكيز  فاإن 

ي��ك��ون �صعباً،  ق��د  احل��ال��ي��ة  امل��ه��ام 

واأحجام  باأعداد  يومياً  طر  فنحن نمُ

وك���م���ي���ات ه��ائ��ل��ة م���ن ال��ر���ص��ائ��ل 

والبيانات واملعلومات، وتكاد و�صائل 

الإعالم ومواقع التوا�صل الجتماعي 

اأعمالنا  وم��ن  اأنف�صنا  م��ن  تاأخذنا 

وم�صوؤولياتنا، حتى بات يطلق عليها 

لقب »امل�صتتات« ولعجب اأن ت�صعف 

هذه  ب�صبب  الرتكيز  على  قدرتنا 

امل�صتتات التي ل ح�صر لها.

من  مقتب�صة  اأ���ص��ال��ي��ب  وه����ذه 

 Medical News« ���ص��ح��ي��ف��ة 

تقوية  على  Today›s« ت�صاعدك 
تركيزك ب�صرعة وبفعالية.

»وق��ت  على  بانتظام  اح�صل   *

هو  الطبيعة  م��ن  جرعة  اأخ�����ص��ر«: 

منك  الطبيب  يطلبه  ق��د  م��ا  فقط 

انتباهك  حت�صني  حت���اول  ع��ن��دم��ا 

وقدرتك على الرتكيز، وقد اأظهرت 

الفارغة  املكاتب  تزيني  اأن  درا���ص��ة 

بالنباتات زاد اإنتاجية العمال بن�صبة 

املكان  يف  اخل�صرة  فوجود   ،15%
يرفع الر�صا يف مكان العمل ويح�صن 

زي��ادة  على  وي�صاعد  ال��ه��واء  ج��ودة 

م�صتويات الرتكيز. 

ا�صرتاحة  خذ  ا�صرتاحة:  خذ   *

وتنبيهات  الإل��ك��رتوين  ال��ري��د  م��ن 

الهاتف وبرامج التوا�صل الجتماعي 

لتزيد تركيزك.

* اأعد ترتيب بيئتك: تلعب البيئة 

وا�صحاً مبدى  دوراً  بها  نعي�ش  التي 

اأن  ول���ص��ك  الرتكيز،  على  قدرتنا 

على  وق��ادراً  منظماً  �صيكون  ذهنك 

التفكري بو�صوح عندما ترتب منزلك 

اأو تنظم طاولتك.

باحثون  اكت�صف  دماغك:  مّرن   *

وج���ود ع��الق��ة م��ب��ا���ص��رة ب��ني ع��دد 

الأ�صخا�ش  فيها  يحل  التي  امل��رات 

�صرعة  وب���ني  املتقاطعة  ال��ك��ل��م��ات 

ودقة اأداء مهامهم التي تقيم املنطق 

والذاكرة والنتباه.

الن�صاطات  �صحتك:  ح�صن   *

ال��ب��دن��ي��ة والخ���ت���ي���ارات ال��غ��ذائ��ي��ة 

يف  ت�صاهم  عوامل  جمعيها  وال��وزن 

تركيزك،  ومعدل  اأدائك  مدى جودة 

لوجبة  جت��اوزك  املثال  �صبيل  على 

مهامك  لأداء  يخولك  ل��ن  الفطور 

الغداء  وق��ت  بحلول  ج��ودة  باأعلى 

وذلك ب�صبب جوعك. 

زلت  وما  �صبق  ما  بكل  قمت  اإذا 

تعاين من عدم قدرتك على الرتكيز، 

القهوة، فقد  م��ن  ك��ب��رياً  ك��وب��اً  اأع��د 

�صبكات  على  الكافيني  تاأكد تاأثري 

على  امل�صيطرة  والتنفيذ  التنبيه 

الوا�صح  الإيجابي  واأث��ره��ا  الدماغ 

على الرتكيز والنتباه.

https://www. امل�����ص��در: 

medicalnewstoday.com/

articles/amp/320165

ترجمة: �سعاد با�سلم - كلية 

اللغات والرتجمة

من  للعديد  ن�صتمع  جمل�ش  اأو  لقاء  كل  يف 

ي��روي��ه��ا املتحدث  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات والأخ���ب���ار 

ويتبناها ويعر بها عن وجهة نظره دون التاأكد 

من �صحتها، وحتى ي�صفي املتحدث م�صداقية 

لكالمه ي�صبقها يف العادة بعبارات مثل: »اأثبتت 

في�صدقه  الإح�����ص��اءات«  و»اأك���دت  الدرا�صات« 

احل�صور وياأخذون كالمه على اأنه حقيقة م�صلم 

بها ل تقبل النقا�ش وينقلون ما قاله لغريهم مع 

بع�ش الإ�صافات والزيادات يف الكالم!

يف اإحدى قاعات املحا�صرات حدثت مناظرة 

والداعية  »بريكنز«  يدعى  ملحد  اأكادميي  بني 

فكان  ت��زورت��ز���ش«  »ح��م��زة  امل�صلم  ال��ري��ط��اين 

مما قاله الأكادميي امللحد: »اإن العلم واملعرفة 

حديثه  اأكمل  اأن  وبعد  الإ���ص��الم«،  يف  حمرمان 

وجاء دور الداعية امل�صلم للحديث، وجه كالمه 

واملعرفة  العلم  اإن  قلت  اأنت  له:  وقال  للملحد 

حمرمان يف الإ�صالم، فاأعطني الدليل على ذلك 

اإما  فاأنت  تفعل  مل  فاإن  ال�صنة،  اأو  القراآن  من 

كاذب اأو جاهل، واإن كنت كاذًبا يجب اأن تعتذر 

للح�صور!

اأخ��ط��اأت يف  ق��ال:  ثم  رده،  امللحد يف  تلعثم 

ا�صتخدام كلمة حرام، وكنت اأق�صد اأنه جاء يف 

اأحد كتب »الغزايل« اأن الإ�صالم يدين العقل، يف 

نهاية املناظرة تاأكد كل من ح�صرها اأن امللحد 

كاذب، واأن لي�ش كل ما ي�صمع ي�صدق!

لأ�صباب  الآخرين  ت�صدق  الغالب  يف  النا�ش 

يقوله  م��ا  اأن  �صمنها  م��ن  ي��ك��ون  ق��د  ع��دي��دة، 

ت�صمن  لو  حتى  اأنف�صهم  هوى  يوافق  املتحدث 

الكذب،  حد  اإىل  ت�صل  وا�صحة  مبالغة  كالمه 

اأو اأنه ميلك �صمات ومهارات �صخ�صية واأ�صلوًبا 

جذاًبا يف احلديث وقدرة على الإقناع، اأو اأن له 

مكانة اجتماعية اأو اقت�صادية اأو �صيا�صية جتعل 

النا�ش تثق يف كالمه وت�صدقه.

اإذا هاجمك النا�ش واأنت على حق اأو قذعوك 

ناجح  اأن��ت  لك  يقولون  فاإنهم  فافرح  بالنقد 

اأن  واإياك  املثمر!  ال�صجر  اإل  يمُرمى  وموؤثر، ول 

تتاأكد  اأن  اإل بعد  النا�ش  تتكلم يف الأ�صياء ويف 

من �صحة امل�صدر، واإذا جاءك اأحد بنباأ فتبني 

قبل اأن تتهور، واإياك وال�صائعة، واحفظ ل�صانك 

فاإنه ح�صانك اإن �صنته �صانك واإن خنته خانك. 

ل ت�صدق كل ما يقال ول ن�صف ما تب�صر .. 

و�صدق فقط  ت�صمع،  ما  كل  ت�صدق  ل  اأخ��رياً، 

ن�صف ما ترى وت�صاهد، واترك الن�صف الآخر 

لعقلك، ول تنقل كل ما ت�صمع، فالبع�ش يجيد 

اختالق املواقف والأحداث كاأنها حقيقة!

كيف أتخلص من ضعف الشخصية 
وفقدان اإلرادة؟

توجد عدة اأنواع من ال�صخ�صيات ح�صب ما ورد يف مو�صوعات الطب 

النف�صي، وح�صب ما اتمُفق عليه بني علماء ال�صحة النف�صية، ول يعتر 

�صعف ال�صخ�صية وفقدان الإرادة مر�ًصا يف حد ذاته، اإنا هو ظاهرة 

نف�صية يف املقام الأول.

لي�ش هناك اأ�صباب حمددة بال�صبط حلدوث مثل هذا ال�صطراب 

الوراثة  اأن  وهي  منها،  يمُ�صتفاد  نظريات  توجد  ولكن  ال�صخ�صية،  يف 

التي  احلياتية  والأح���داث  البيولوجية،  والعوامل  البيئية،  والتن�صئة 

تعر�ش لها الإن�صان هي التي حتدد نط �صخ�صيته.

من اأهم و�صائل معاجلة �صعف ال�صخ�صية وفقدان الإرادة �صرورة 

التخل�ش من الأفكار ال�صلبية حول نف�صك، والبتعاد عن حتقري الذات، 

وال�صعي نحو تعزيز الإيجابيات املوجودة يف حياتك، وحماولة جت�صيدها 

وتفخيمها، والبناء عليها، حتى حتل حمل التقدير ال�صلبي للذات.

من املفيد جداً اأن ت�صع اأهدافاً يف حياتك، وتعمل بكل جد للو�صول 

اإليها دون كلل اأو ملل اأو م�صاومة مع الذات. كما تن�صح باأن تنظر يف 

�صخ�صيات من حولك، وتتخري �صخ�صاً يكون متزناً يف �صلوكه وقوياً يف 

�صخ�صيته، وحتاول اأن تاأخذ من اأناطه ال�صلوكية، وتقتدي به يف كل 

فعل اإيجابي يقوم به.

مثل  اجلماعية،  الن�صاطات  يف  الن��خ��راط  اأن  اأي�صاً  ومُج��د  وق��د 

الن�صمام للجمعيات اخلريية، واملنظمات ال�صبابية، والفرق الريا�صية، 

وح�صور حلقات التالوة وامل�صاركة فيها، ي�صاعد جداً يف التخل�ش من 

الأناط ال�صلبية لل�صخ�صية.

سيـــن 
وجيم

خمس وسائل لزيادة التركيز

فكر خارج 
ال تسمع كل ما يقال وال تقل كل ما تسمعالصندوق

لتكن لديك ال�صجاعة لتفعل بدلً من اأن 

تكتفي مبمار�صة »رد الفعل«.

اأوليفر وندل هوملز »1809-1894م«.

كاتب ومفكر وطبيب اأمريكي

أجمل تعليق

اأغلب االختالفات �سببها اأن 

كاًل منا ينظر لالأمور من زاويته 

اخلا�سة، وال يحاول االنتقال 

اإىل مواقع االآخرين للنظر من 

زواياهم!

طارق بن عبدالعزيز املعجب

كلية علوم االأغذية والزراعة
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بلغ عددهم 10.146 خريجًا وخريجة في مختلف التخصصات

أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 
»57« من طالب الجامعة.. الثالثاء

كتب: نواف اخلمي�س - عبداهلل املزروع

يرعى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن 

الدفعة  تخريج  حفل  الريا�ض،  منطقة  اأمري  عبدالعزيز، 

يوم  وذل��ك  اجل��ام��ع��ة،  ط��اب  م��ن  واخلم�صني  ال�صابعة 

وقد  1439ه�،  �صعبان  غ��رة  ب�����ل�����غ الثاثاء 

الدفعة  خريجي  عدد  جمموع 

ال�����ص��اب��ع��ة واخل��م�����ص��ني 

اآلف  »ع�صرة   10.146
واأربعني«  و�صتة  ومائة 

خ��ري��ج��اً وخ��ري��ج��ة 

خم����ت����ل����ف  يف 

ت  لتخ�ص�صا ا

وال����درج����ات 

والر�صوم  اجل���داول  م��ن  ويت�صح  العلمية، 

البيانية املرفقة عدد اخلريجني واخلريجات 

يف كل درجة وتخ�ص�ض.

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ث��ّم��ن  املنا�صبة  وب��ه��ذه 

الدكتور بدران العمر، رعاية �صمو اأمري منطقة الريا�ض 

اأن هذه الرعاية تاأتي امتداداً  اإىل  لهذا احلفل، م�صرياً 

اأبنائه  وم�صاركة  اجلامعة  دع��م  على  الكرمي  حلر�صه 

يتحولون  حياتهم  يف  تاريخي  بيوم  فرحتهم  الطاب 

الوطن،  بناء  لي�صاهموا يف  احلياة،  غمار  بعده خلو�ض 

واأكد  ويكون لهم دور فاعل يف م�صرية منائه وتقدمه. 

تكرمي  التخرج،  احتفالية  اأهداف  اأبرز  اأن من  معاليه 

الطلبة املتفوقني الذين تفخر بهم اجلامعة، لأنهم هم 

اهلل  باإذن  قدماً  امل�صي  على  زمائهم  مع  القادرون 

ل�صناعة م�صتقبل هذا الوطن الذي تّت�صح فيه راية 

التطور والنماء يف روؤية »2030«، �صاأنهم يف 

كافة  يف  اخلريجني  اأبنائنا  كافة  �صاأن  ذلك 

اجلامعات ال�صعودية. 

ليتوج  اليوم  احلفل  ياأتي  معاليه:  واأ�صاف 

لدن  من  ال�صخي  والعطاء  املتوا�صل  الدعم 

قيادتنا 

لر�صيدة  ا

راأ�صها  وعلى 

خ�������ادم احل���رم���ني 

عبدالعزيز ال�������ص���ري���ف���ني  ب��ن  ���ص��ل��م��ان  امل��ل��ك 

ال�صمو  �صاحب  الأم��ني  عهده  ويل  و�صمو  اهلل،  حفظه 

وذل��ك  اهلل،  يحفظه  �صلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي 

لرعاية الطاب وت�صجيعهم علمياً وبحثياً.

اأن جامعة امللك �صعود تعي�ض  اأكد معاليه  ويف اخلتام 

والعتزاز  بالغبطة  لت�صعر  اللحظات؛  هذه  اأبنائها  مع 

والت�صريف،  ال�صرف  م��رات��ب  يح�صدون  ت��راه��م  وه��ي 

ومتنى با�صمه �صخ�صياً وبا�صم اجلامعة، م�صتقبًا واعداً 

بتوفيق اهلل  وم�صرقاً، للخريجني واخلريجات، م�صحوباً 

احلرمني  خ��ادم  يحفظ  اأن  اهلل  و�صاأل  واإعانته،  تعاىل 

ال�صريفني، وميّتعه بال�صحة والعافية، وميد يف عمره، واأن 

ي�صد اأزره بويل عهده الأمني حفظه اهلل، واأن يدمي على 

بادنا اأمنها وا�صتقرارها وعلى حكومتنا عزها ومتكينها.

حفل التخرجحفل التخرج



يو�سف  د.  والتطوير  للتخطيط  وكيل اجلامعة  هناأ 

بن عبده ع�سريي الوطن ممثاًل بجامعة امللك �سعود، 

بتخريج الدفعة ال�سابعة واخلم�سني من طالب جامعة 

امللك �سعود اأوىل اجلامعات ال�سعودية، وبرعاية كرمية 

بن  بندر  بن  الأمري في�سل  امللكي  ال�سمو  من �ساحب 

عبدالعزيز اآل �سعود اأمري منطقة الريا�ض.

واخلم�سني  ال�سابعة  الدفعة  تخريج  حفل  اأن  واأكد 

يحمل معاين عديدة، حيث ياأتي هذا احلفل يف وقت 

باتت روؤية اململكة 2030 وما ارتبطت به من اإجراءات 

الثمار  من  كثري  ب��داأ  بل  للجميع،  وا�سحة  تنفيذية 

بجالء  ذلك  وو�سح  خا�سة،  الوطن  �سباب  يح�سدها 

يف جمالت عديدة كان من اأبرزها توطني 

الفر�سة  واإت��اح��ة  ال��وظ��ائ��ف،  م��ن  العديد 

بناء  يف  للم�ساركة  وبناتنا  لأبنائنا  الكاملة 

الوطن ورخائه.

التي  الكبرية  امل�سوؤولية  اإىل  واأ���س��ار 

ي�سطلع بها املواطنون ب�سكل عام وخريجو 

هذه الدفعة ب�سكل خا�ض، حيث قدمت روؤية 

اململكة الفر�سة الذهبية لالأجيال اجلديدة 

التي تت�سمن اإتاحة م�ساركة فاعلة وموؤثرة 

يف حتقيق روؤية اململكة 2030 وتوجهاتها امل�ستقبلية، 

اقتنا�سها،  ال�سباب  على  يجب  ذهبية  فر�سة  وه��ي 

واأن  فيها،  للنجاح  والجتهاد  واجل��د 

ميتلكوا زمام املبادرة، فالنجاح ل ياأتي 

اإل للمجتهدين املثابرين.

د.  دع��ا  امل��ب��ارك��ة  املنا�سبة  وب��ه��ذه 

�سبابنا عامة وخريجي  ع�سريي جميع 

مثالً  يكونوا  اأن  �سعود  امللك  جامعة 

واأن  ال��ع��م��ل،  م��ي��ادي��ن  يف  ب��ه  يحتذى 

والعلمية  العملية  مهاراتهم  يظهروا 

ال��ت��ي اك��ت�����س��ب��وه��ا  خ���الل درا���س��ت��ه��م 

وهنيئاً  ب�سبابه،  للوطن  فهنيئاً  �سعود،  امللك  بجامعة 

لل�سباب بروؤية الوطن.
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عبداهلل  الدكتور  اجلامعة  وكيل  عبرّ 

و�سكر  �سكره  عن  ال�سلمان  �سلمان  بن 

ل�ساحب  �سعود  امللك  جامعة  من�سوبي 

ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر بن 

عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�ض –حفظه 

اهلل- على رعايته الكرمية حلفل تخرج 

طالب  من  واخلم�سني  ال�سابعة  الدفعة 

اجلامعة، هذا العام 1439/1438. كما 

املنا�سبة  بهذه  اخلريجني  الطالب  هناأ 

التي تاأتي م�سك ختام مل�سرية ُمكللة بالنجاح.

اإن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن  وقال بهذه املنا�سبة: 

بندر بن عبدالعزيز –رعاه اهلل- حري�ض كل احلر�ض على م�ساركة 

طالب اجلامعة فرحتهم بهذه املنا�سبة؛ ومهتم بت�سريف حفل التخرج 

مبقدمه الكرمي، رغم كرثة اأ�سغاله وتعدد مهامه التي ينه�ض بها.

الريا�ض  اأم��ري  ل��دن  م��ن  الكبري  الهتمام  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

احلرمني  خ��ادم  يُغدقها  التي  الكرمية  امللكية  للرعاية  امتداٌد  لهو 

ال�سريفني وويل عهده الأمني على جامعة امللك �سعود، حتى �سارت 

فيه  يُبدع  ومكاناً  العلم،  طالب  بها  ي�ستنري  منارة  اليوم  اجلامعة 

املتميزون، وجزًءا مهًما من م�سرية التحول الوطني نحو حتقيق روؤية 

2030 التي ت�سعد اجلامعة ومن�سوبوها وطالبها باأن يكونوا جنوًدا 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن  خمل�سني لها؛ حتت قيادة �ساحب 

�سلمان حفظه اهلل.

واأ�ساف وكيل اجلامعة يف ت�سريحه قائاًل: اإن طالب جامعة امللك 

الت�سرف  و�سعادةُ  التخرج،  �سعادةُ  �سعادتان:  اليوم  متلوؤهم  �سعود 

بن  بندر  بن  في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  على  بال�سالم 

على  اخلريجني  للطالب  بهيجة  مكافاأة  ياأتي  يوم  يف  عبدالعزيز، 

اجتهادهم يف درا�ستهم وحت�سيلهم.

وختم ت�سريحه بتجديد ال�سكر والعرفان ل�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز–رعاه اهلل- �سائاًل اهلل العظيم 

قيادتنا  ل��واء  حتت  وامل��واط��ن،  الوطن  خلدمة  اخلريجني  يوفق  اأن 

الر�سيدة، واأن يحفظ لبالدنا قادتها واأمنها وا�ستقرارها.

اجلامعة  وكيل  اأع���رب 

ع��ب��داهلل  د.  ل��ل��م�����س��اري��ع 

عن  ال�سقري  حممد  ب��ن 

مبنا�سبة  البالغة  �سعادته 

ال�سمو  ���س��اح��ب  رع��اي��ة 

في�سل  الأم�����ري  امل��ل��ك��ي 

عبدالعزيز  ب��ن  بندر  ب��ن 

منطقة  اأم���ري  �سعود  اآل 

تخريج  حلفل  ال��ري��ا���ض، 

الدفعة ال�سابعة واخلم�سني يف جامعة 

امللك �سعود.

�سعود  امللك  جامعة  ت�سعد  وق��ال: 

من  دف��ع��ة  بتخريج  الأي����ام  ه���ذه  يف 

عليهم  اهلل  َمَنرّ  الذين  وبناتها  اأبنائها 

يف  اإليه  ي�سبون  ما  وحققوا  بف�سله 

ميدان العلم واملعرفة، لينتقلوا بعدها 

اإىل م��ي��دان خ��دم��ة ال��دي��ن وال��وط��ن 

لهم  الر�سيدة  القيادة  هياأت  اأن  بعد 

اأثناء م�سوارهم  والتميز  النجاح  �سبل 

التعليمي، فياأتي دورهم يف امل�ساهمة 

من  وال���س��ت��ف��ادة  املجتمع  تنمية  يف 

ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ت��ح��ولت 

�ستى  يف  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  اململكة 

امل���ج���الت وخ�����س��و���س��اً يف امل��ج��ال 

الذي يحظى بدعم كبري  القت�سادي 

اإط��الق عدد  من احلكومة من خالل 

ت�سب  التي  والقرارات  املبادرات  من 

املواطن  دخ��ول  تعزيز  يف 

العمل  �سوق  واملواطنة يف 

اإمياناً منها بقدرتهم على 

امل�ساهمة يف نه�سة البالد 

م��ك��ان��ت��ه��ا على  وت��ع��زي��ز 

امل�ستوى العاملي.

املنا�سبة  ب��ه��ذه  وق���دم 

وبناته  لأب��ن��ائ��ه  التهنئة 

جهدهم  على  اخلريجني 

واأ�ساتذتهم  الأم��ور  ولأول��ي��اء  املبذول 

تقدم  كما  ومتابعتهم،  رعايتهم  على 

امللك  ال�سريفني  ملقام خادم احلرمني 

�سعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �سلمان 

ال�سمو  �ساحب  الأم��ني  عهدة  وويل 

�سلمان  ب��ن  الأم����ري حم��م��د  امل��ل��ك��ي 

–حفظهم  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

وعظيم  ال�سكر  بجزيل  جمعياً-  اهلل 

للجامعة من  يولونه  المتنان على ما 

ال�سمو  ول�ساحب  ورع��اي��ة،  اهتمام 

بن  ب��ن��در  ب��ن  في�سل  الأم���ري  امللكي 

عبدالعزيز اآل �سعود – حفظه اهلل - 

لكل  الدائمة  ومتابعته  م�ساركته  على 

ما من �ساأنه دعم اجلامعة وت�سجعيها 

والبحثية،  الأك��ادمي��ي��ة  م�سريتها  يف 

التعليم  وزير  ملعايل  مو�سول  وال�سكر 

ع��ل��ى م��ا ت��ل��ق��اه اجل��ام��ع��ة م��ن دع��م 

ومتابعة.

اأو�سح وكيل اجلامعة لل�سوؤون 

الدكتور  والأكادميية  التعليمية 

حم��م��د ب���ن ���س��ال��ح ال��ن��م��ي اأن 

التعليم يف بالدنا املباركة يحظى 

باهتمام بالغ، تظهر اآثاره جلية يف 

التطور الكمي والنوعي، وبكفاءة 

اأن  ا�ستطاعت  التي  املخرجات 

تلبي احتياج �سوق العمل، اإ�سافة 

اإىل التميز الوا�سح يف املجالت 

البحثية املتنوعة ثراًء وعمقاً.

وهذا الأمر يعك�ض اإميان القيادة احلكيمة 

وعلى راأ�سها خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

وويل  اهلل-  حفظه   - عبدالعزيز  بن  �سلمان 

عهده الأمني باأهمية التعليم ك�سرط اأ�سا�سي 

لتحقيق التمنية ال�ساملة وامل�ستدامة.

اجلامعة  احتفاء  مبنا�سبة  له  ت�سريح  ويف 

�ساحب  �سرف  على   »57« الدفعة  بتخريج 

بن  ب��ن��در  ب��ن  في�سل  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 

منطقة  -اأم���ري  اهلل  حفظه   - عبدالعزيز 

ثمرة  الإ  اليوم ما هو  باأن هذا  نوه  الريا�ض، 

طيبة من ثمار  تلك العناية والرعاية املباركة، 

امل��وؤه��ل��ة مهارياً  ل��ل��ك��ف��اءات  ث��ري��ة  واإ���س��اف��ة 

 - اهلل  مب�سيئة   - �ستعمل  والتي  ومعرفياً، 

التنمية  النهو�ض بدور فاعل يف م�سرية  على 

والتقدم.

لأبنائها  اجل��ام��ع��ة  تقدمه  م��ا  وا���س��ت��ذك��ر 

ليمتلكوا �سبل املعرفة ويتمثلوا قيمها مزودين 

على  قادرين  التي جتعلهم  الالزمة  باملهارات 

قيادة  لهم  ُهيرّئت  وق��د  ل،  كيف  املناف�سة، 

وتدفع  والعلماء  العلم  م�سرية  تدعم  حكيمة 

ي�ستعدون  الآن  هم  وها  والعطاء،  اجلد  اإىل 

ل�ستقبال مرحلة جديدة من حياتهم، مرحلة 

يوظفون  التي  احلقيقي  العطاء 

معارف  م��ن  اكت�سبوه  م��ا  فيها 

مرحلة  ه��ي  مرحلة  وم��ه��ارات، 

للخريجني  فُحقَّ  الثمار،  قطف 

واخلريجات اأن يفرحوا مبا اأنعم 

اهلل عليهم من اإنهاء مرحلة من 

وهم  يفرحون  ل  ومل  حياتهم، 

على  اأنف�سهم  ع��اه��دوا  ال��ذي��ن 

�سهروا  اأن  بعد  والعطاء  البذل 

وتعبوا. 

ودعا الطالب لتذكر واجبهم جتاه جامعتهم 

يتمثلون معارفها  لها  باأن يكونوا خري �سفراء 

توظيف،  خري  ويوظفونها  وم��ه��ارة،  بحرفية 

التي  ال��روؤوم  اأمهم  عن  �سورة  اأبهى  را�سمني 

احت�سنتهم طوال فرتة درا�ستهم. 

وبهذه املنا�سبة هناأ د. النمي كل من تعهد 

هذا الغر�ض اليانع حتى اأثمر للوطن بقدرات 

م��وؤه��ل��ة واع���دة م��ن اآب���اء واأم��ه��ات للطالب 

اخلريجني وحمبيهم واأ�ساتذة وفنيني واإداريني 

بكل  قاموا  الذين  العامرة،  اجلامعة  هذه  يف 

وخباتهم  معارفهم  بنقل  واإخ��ال���ض  جهد 

القيادة  ه��ن��اأ  كما  طالبهم.  اإىل  وجت��ارب��ه��م 

�ست�سارك  التي  اليانعة  الثمرة  بهذه  والوطن 

الب�سرية  ثروته  وزي��ادة  رفعته  يف  اهلل  بحول 

التي يعتز بها وازدهاره الذي يطمح اإليه.

حياة  اخلريجني  لأبنائه  اهلل  �ساأل  وختاًما 

ذواتهم  فيها  يحققون  والعمل،  باجلد  مليئة 

وطنهم  رف��ع��ة  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  وي�����س��ع��ون 

قوله  اأعينهم  ن�سب  وا�سعني  وجمتمعهم، 

ف�����س��ريى اهلل عملكم  اع��م��ل��وا  »وق���ل  ت��ع��اىل 

ور�سوله واملوؤمنون«.

مب��ن��ا���س��ب��ة اح��ت��ف��ال ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

من  اجل��دي��دة  الدفعة  بتخريج  �سعود 

التنفيذي  العام  اأعرب املدير  طلبتها، 

�سعود  امللك  بجامعة  الطبية  للمدينة 

املعمر  حممد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 

من  اجلامعة  تقدمه  مب��ا  اع��ت��زازه  ع��ن 

يف  جعلها  مناف�سة  علمية  خم��رج��ات 

مراكز متقدمة على م�ستوى اجلامعات 

العاملية.

الوطن مبنا�سبة تخريج كوكبة  لقيادة هذا  تهنئته  املعمر  وقدم 

جديدة من طالب جامعة امللك �سعود، م�سيداً مب�ساركة  �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اآل �سعود اأمري 

منطقة الريا�ض اأبنائه طالب اجلامعة وذويهم حفل التخرج.

واأ�ساف اأن جامعة امللك �سعود منذ ن�ساأتها عام 1956م على 

يد امللك �سعود بن عبدالعزيز رحمه اهلل و�سولً اإىل عهد خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل، مرت 

مبراحل تطويرية كبى عك�ست الهتمام الكبري والدعم ال�سخي 

التي تلقاه هذه اجلامعة من لدن القيادة الر�سيدة التي عززت من 

الوطن  تعليمية وبحثية يف �سنع م�ستقبل هذا  مكانتها كموؤ�س�سة 

من خالل اأبنائه.

ويف كلمته للخريجني قال: اأهنئكم واأبارك تخرجكم، وهذا اليوم 

املباركة، و�ستذكرونها  العلمية يف هذه اجلامعة  املرحلة  هو ثمرة 

بفخر واعتزاز، فاملعارف واخلبات التي اكت�سبتموها يف جامعة 

امللك �سعود �ستكون لكم عوناً بعد اهلل يف رحلة بناء هذا الوطن 

الغايل، واأو�سيكم بتقوى اهلل عز وجل واحلر�ض على اإكمال م�سرية 

التي  الفر�ض  من  وال�ستفادة  املهارات  وتطوير  والتدريب  العلم 

تدعمها روؤية مملكتنا 2030.

مسيرة مكللة بالنجاح

سبل النجاح والتميز

عناية كريمة ورعاية مباركة

اهتمام كبير ودعم سخي

 الوطن يحتفي بجيل رؤية 2030

خالد بن عبدالعزيز السيف / طب األسنان:
التخرج  �سعور  هلل،  احلمد 

بكلمات،  و���س��ف��ه  مي��ك��ن  ل 

وتفوقي هذا بف�سل اهلل ثم 

اأب��ي واأم��ي وكل من  بف�سل 

هذه  ط���وال  بجانبي  وق��ف 

ال�سنني.

 
األف مبوك النجاح، وجعله اهلل على �سبيل الدوام، مثابرتك الدائمة 

لك للتفوق، فاألف مبوك النجاح. وعملك املتوا�سل يوؤهرّ

 مطيران علي السبيعي / إدارة األعمال 
اأحمد اهلل على توفيقه يل يف م�سريتي التعليمية 

ثم اأ�سكر الوالدين على دعائهم وت�سجيعهم الدائم 

يل، ول اأن�سى اأ�ساتذتي فقد تعلمت منهم الكثري، 

واأي�سا زمالئي الذين لول تعاونهم ملا و�سلت ملا 

اأكب  اأطمح لإجن��ازات  وب��اإذن اهلل  اإليه،  و�سلت 

واأف�سل.

كان جمتهد يف  لبني. مطريان  توفيقه  على  العاملني  رب  اأحمد  اأولً 

اأدائه حتى مرحة  ا�ستمر يف  العاملني  رب  وبتوفيق  منذ �سغره  الدرا�سه 

التخرج واإن �ساء اهلل ي�ستمر يف النجاح ملا بعد التخرج.

عمر بن عبدالعزيز الزهراني / علوم الحاسب والمعلومات:
لتجاوز اأ����س���ع���ر  الأوىل بالفرحة  امل��رح��ل��ة  وت��خ��ط��ي  ال��ع��ق��ب��ات 

لتحقيق حلمي.

والد عمر الزهراني:
لكون  يو�سف  ل  �سعور 

اب���ن���ي ق���د ت���خ���رج ب��ت��ف��وق 

واأرجو اأن يوفقه اهلل ويحقق 

اأحالمه.

 أحمد سالم البيشي / الهندسة:
فرحة التخرج ل تن�سى و�ستبقى يف الذاكرة لالأبد، كل ال�سكر هلل ثم 

و�سكرا ���س��ان��د ودع����م، ل���ك���ل م��ن  �سعود  امللك  جامعة  �سكرا 

اأهدي  اإليكم  الكرام  اأ�ساتذتي 

جناحي وتخرجي.

 والد أحمد البيشي:
اإىل  ط����ري����ق  ال����ع����ل����م 

و�سية  والأخ��الق  امل�ستقبل، 

عليه  اهلل  �سلى  حممد  نبينا 

مع  امتياز  بح�سوله على  اأحمد،  ابني  اأنا فخور جدا مبا حققه  و�سلم، 

مرتبة ال�سرف الأوىل، وهذا بف�سل اهلل ثم بف�سل جهودكم الطيبة، اأرجو 

من اهلل للجميع للتوفيق.

معاذ بن محمد العيوني / التربية / قسم الدراسات اإلسالمية:
احلمد هلل على التمام، وال�سكرلوالديرّ الكرام، واأمتنى اأن نذوق حالوة 

الإجنازات اأنا وزمالئي كما ذقنا حالوة التخرج.

والد معاذ العيوني:
تخرج ابني الأكب مبرتبة 

كمن  ك��ان  الأوىل  ال�سرف 

ما  باأجمل  زرع��ه  نتاج  راأى 

قبل  من  فاحلمد هلل  يكون، 

ومن بعد.

ريان بكر عبدالله الكردي / طب األسنان:
التعب  وا مبحطات  مي��ررّ اأن  دون  النجاح،  اإىل حديقة  النا�ض  ي�سل  ل 

و�ساحب  وال��ي��اأ���ض،  وال��ف�����س��ل 

يطيل  ل  ال��ق��وي��ة  الإرادة 

ات،  الوقوف يف هذه املحطرّ

ل  حمداً  احلمد  لك  اللهم 

ينبغي اإل لك ل اإله اإل اأنت 

اأنا املهموم الذي فرجت فلك 

احلمد.

والد ريان الكردي:
احلمد هلل على متام النعمة واكتمال املنة، احلمد هلل اأن بلغني تخرجك 

يا دكتور ريان، اليوم جمعت ثمرات كفاحك ورفعت راأ�ض والديك بوركت 

وبورك �سعيك، اأ�ساأل اهلل اأن يجعل علمك عزاً لالإ�سالم وامل�سلمني واأن 

يجعل عملك خال�سا هلل ثم خلدمة وطنك ومليكك وجمتمعك.

والد خالد السيف:

 والد مطيران السبيعي:

د. املعمرد. ال�صقري

د. ع�صريي

د. النمي د. ال�صلمان



ثمن عميد الدرا�سات العليا د. عادل 

بن حممد الهدلق رعاية �ساحب ال�سمو 

اأم��ري  ب��ن��در  ب��ن  الأم����ري في�سل  امل��ل��ك��ي 

الدفعة  تخريج  حلفل  الريا�ض  منطقة 

ال�سابعة واخلم�سني من طالب اجلامعة، 

اأن الدرا�سات العليا بجامعة  اإىل  م�سرياً 

اإذ  ك��ب��رياً،  ت��ط��وراً  ت�سهد  �سعود  امل��ل��ك 

التي  العليا  الدرا�سات  برامج  عدد  بلغ 

برناجماً   176 حالياً  اجلامعة  تقدمها 

ودكتوراه  وماج�ستري  عال  دبلوم  بني  ما 

تغطي تخ�س�سات متعددة، وبلغ اإجمايل 

خريجاً،   1479 العام  لهذا  العليا  الدرا�سات  خريجي 

اإق��ب��الً  اجلامعة  يف  العليا  ال��درا���س��ات  ب��رام��ج  وتلقى 

العلمية  ل�سمعتها  وخارجها؛  اململكة  داخل  من  متزايداً 

والبحثية املتميزة، اإذ بلغ عدد املتقدمني على براجمها 

للعام الدرا�سي القادم 15659 متقدماً.

ق�����درات ط��الب  ت��ع��زي��ز  اأن  واأ����س���اف 

�سوق  ملتطلبات  طبقاً  العليا  ال��درا���س��ات 

العمادة،  اأول��وي��ات  راأ���ض  على  تقع  العمل 

الالزمة  التطويرية  اخلطط  لها  وت��ف��رد 

مع  وخمرجاتها  البامج  مواءمة  ل�سمان 

ل��روؤي��ة  تدعيماً  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  متطلبات 

ا�ستحداث  ع��ن  ف�ساًل  2030م،  اململكة 

ب��رام��ج امل��اج�����س��ت��ري ال��ت��ن��ف��ي��ذي امل��وج��ه��ة 

للتنفيذيني والقياديني؛ مبا ي�سهم يف تنمية 

وتطوير قدراتهم وفقاً للم�ستجدات املعرفية 

الدرا�سات  عمادة  اأن  واأو�سح  واملهنية.  والتخ�س�سية 

الإلكرتونية  العديد من اخلدمات  تقدم لطالبها  العليا 

حيث  اخلريجني  مع  البناء  التفاعل  على  حتر�ض  كما 

اخلريجني  ب��ع��الق��ات  خا�سة  وح���دة  ب��ال��ع��م��ادة  ت��وج��د 

العمادة  موقع  ع��ب  اخلريجني  م��ع  بالتوا�سل  معنية 

قاعدة  وجتهيز  الأخ��رى،  الت�سال  وو�سائل  الإلكرتوين 

بيانات بعناوين الر�سائل وملخ�ساتها بالتعاون مع وحدة 

العمادة  بني  تعاون  جمالت  وفتح  واملعلومات،  الوثائق 

الدرا�سات  برامج  لدعم  العليا  ال��درا���س��ات  وخريجي 

العليا باجلامعة، وت�سع يف خطتها امل�ستقبلية العمل على 

تنظيم لقاء �سنوي لطلبة الدرا�سات العليا ممن هم يف 

املراحل النهائية لتوعيتهم باإجراءات التخرج.

قائاًل:  اخلريجني  اأبناءه  خاطب  كلمته  ختام  ويف 

ياأتي هذا اليوم تكلياًل لتميزكم على ما بذلتم من جهد 

م�سٍن خالل فرتة درا�ستكم، واأدعوكم لأن تتكاتفوا مع 

قيادتنا الر�سيدة التي عزمت على النه�سة، و�ساغت 

لها الروؤية، وهياأت لها دروب النجاح؛ باأن تكونوا خري 

خفاقة يف  �ساخمة  راية مملكتنا  لإعالء  و�سنٍد  عوٍن 

�ستى املجالت، فاأنتم الأمل املن�سود.

بن  با�سل  الدكتور  والت�سجيل  القبول  �سوؤون  عب عميد 

باإهداء  �سعود  امللك  جامعة  فخر  عن  ال�سدحان،  عبداهلل 

الوطن هذه الدفعة من اخلريجني الذين ثابروا واجتهدوا 

وها هم يقطفون اليوم ثمرة غر�سهم م�ستهلني بداية م�سوار 

معارف  م��ن  اكت�سبوه  مب��ا  مت�سلحني  حياتهم  يف  ج��دي��د 

ومهارات وكفاءات تعلموها يف جامعتهم.

كما ت�سعد اجلامعة بقطاف غر�سها الذي تولت رعايته، 

ول �سك اأن الرعاية الكرمية لهذا احلفل من لدن �ساحب 

اأمري  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�سل  الأمري  امللكي  ال�سمو 

وال�سعادة،  الفرحة  تزيد  اهلل؛  حفظه  الريا�ض  منطقة 

فل�سموه الكرمي اأ�سمى عبارات ال�سكر والتقدير على كرمي 

اأبنائه  رعاية  على  الدائم  وحر�سه  ا�ستجابته 

تعك�ض  والتي  فرحتهم  وم�ساركتهم  الطالب 

ودع��م  رع��اي��ة  على  الر�سيدة  القيادة  حر�ض 

العلمية.  واملوؤ�س�سات  والعلماء  العلم  وم��وؤازرة 

اأن اجلامعة حتتفل بتخريج هذه الدفعة  واأكد 

خريجيها  عدد  يبلغ  والتي  العام  لهذا  املباركة 

املحتفى بهم من الطالب والطالبات »10146« 

خ��ري��ج��اً وخ��ري��ج��ة م���وزع���ني ع��ل��ى خمتلف 

لكم  فهنيئاً  والتخ�س�سات،  العلمية  الدرجات 

هذا  واأمتكم  لوطنكم  وهنيئاً  واأمهاتكم  لآبائكم  وهنيئاً 

حياتك�م،  يف  ط��رق  مفرتق  يعتب  ال��ذي  والنجاح  الإجن��از 

فهو نهاية مرحلة وبداية اأخرى ل تقل عنها 

بقدراتكم  ثم  باهلل  وثقتنا  و�سعوبة،  حتدياً 

م�سرق  مب�ستقبل  نتفاءل  جتعلنا  وتاأهيلكم 

د.  دع��ا  املنا�سبة  وب��ه��ذه  اهلل.  ب���اإذن  لكم 

ال�سدحان اأبناءه اخلريجني لأهمية احلر�ض 

على اأداء حق الوطن من خالل ا�ستثمار ما 

تعلموه يف نه�سته ونفع املجتمع وامل�ساركة يف 

التنمية يف مواقع الإنتاج بكل اأمانة واإخال�ض 

على  امللقاة  امل�سوؤولية  عظم  ا�ست�سعار  مع 

عاتقهم و�سرورة العمل بروح الفريق الواحد واأن ي�ستذكروا 

اأن راأ�ض احلكمة خمافة اهلل يف ال�سر والعلن.
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نايف  د.  الآداب  كلية  عميد  هناأ 

اجلامعة  اإدارة  �سعود،  اآل  ثنيان  بن 

وطالبها ومن�سوبيها مبنا�سبة تخريج 

كل  نهاية  يف  وق���ال:   ،»57« الدفعة 

عام درا�سي حتتفل اجلامعة وحتتفي 

الطالب  اأبنائها  م��ن  كوكبة  بتخرج 

كافة  متميزة يف  جهوداً  بذلوا  الذين 

والعلمية،  الإن�سانية  التخ�س�سات 

ونالوا �سرف التخرج من جامعة امللك 

�سعود التي تعتب �سمن اجلامعات العاملية العريقة.

واأكد اأن كلية الآداب ت�سعد يف كل عام مب�ساركة كافة الكليات 

الأخرى بتخريج جمموعة من الطالب والطالبات، نهلوا ق�سطاً 

وافراً من العلم واملعرفة والرتبية يف حميط اجلامعة والكلية، 

واحلمد هلل اأن خمرجات الكلية يف خمتلف التخ�س�سات كانت 

وما زالت حمل تقدير من  اجلميع.

واأ�ساف: هذا امل�ساء ن�سعد بح�سور وت�سريف �ساحب ال�سمو 

لرعاية  الريا�ض،  منطقة  اأمري  بندر  بن  في�سل  الأمري  امللكي 

حفل التخرج، ونهنئ ونبارك جلميع اخلريجني واأ�سرهم. كما 

ن�سكر اجلامعة على هذه املبادرة باإتاحة الفر�سة جلميع اأفراد 

اأن  اأبنائهم، ول يفوتني  اأ�سر اخلريجني حل�سور حفل تخريج 

اأ�سكر معايل مدير اجلامعة والوكالء وجميع من�سوبي اجلامعة 

التعليمية،  العملية  لدعم  كبرية  جهود  من  يبذلونه  ما  على 

ومن�سوبني  اإدارة  اجلامعة  ر�سالة  ل�سحيفة  مو�سول  وال�سكر 

على اأدوارها الإعالمية  الرائعة.

ه���ن���اأ ال���دك���ت���ور ف��ه��د بن 

�سوؤون  عميد  القريني  حمد 

ال���ط���الب، اجل��ام��ع��ة ط��الب��اً 

بتخريج  وم�سوؤولني،  واأ�ساتذة 

هذه الدفعة التي تاأتي واململكة 

تعي�ض اأجواء م�ستقبلية واعدة 

تتمثل يف م�سروع التحول وفق 

روؤية 2030م.

الكفاءات  تخريج  اأن  واأك��د 

�سهلة  عملية  لي�ست  الب�سرية 

اإمنا يقف وراءها الكثري من اجلهود والعمل 

امل�سني، فهذه اجلامعة العريقة تعمل كالآلة 

واملهند�ض  الطبيب  لنا  لتخرج  املتكاملة 

وال��ق��ا���س��ي وامل��ح��ام��ي وامل��ح��ا���س��ب وع�سو 

هيئة التدري�ض واملعلم، وكثري من الكفاءات 

الأخرى التي يحتاجها �سوق العمل.

وقال: اإنه ملن دواعي ال�سرور اأن تت�سرف 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  با�ستقبال  اجلامعة 

الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز، اأمري 

الطلبة  اأب��ن��اءه  لي�سارك  الريا�ض،  منطقة 

فرحتهم بالتخرج، ويف ذلك ر�سالة عظيمة 

الذين  الأم��ور  لأولياء  موجهة 

م�ساركة  �سك  ول  ي�سعدهم 

اأمري منطقة الريا�ض يف حفل 

يو�سح  كما  اأبنائهم،  تخريج 

حر�ض ولة الأمر حفظهم اهلل 

تخريج  حفالت  ت�سريف  على 

منطلق  من  اجلامعة،  ط��الب 

التعليم  دع��م  على  حر�سهم 

اجل��ام��ع��ي وت��اأه��ي��ل ال��ك��وادر 

الوطنية التي متثل اأمل البالد 

يف التطور والنه�سة العلمية. 

اأحد  من  لعل  بالقول:  ت�سريحه  وختم 

هذه  احلفل  يقام  اأن  2030م  روؤي��ة  ثمرات 

ال�سنة يف الإ�ستاد الريا�سي للجامعة ويُ�سمح 

وهو  اأبنائهم  تخريج  بح�سور  للعوائل  فيه 

ملا  عليه  اجلامعة  مدير  معايل  ي�سكر  قرار 

ي�سمنه من تطور اإيجابي يف �سالح املجتمع 

فرحة  اأب��ن��اءه��م  لي�ساركوا  ال��ط��الب  واأ���س��ر 

ل  التي  الفريدة  املنا�سبة  هذه  يف  التخرج 

تتكرر بالن�سبة للخريجني.

ثمن وكيل اجلامعة للدرا�سات 

اأحمد  د.  العلمي  والبحث  العليا 

ب���ن ����س���امل ال���ع���ام���ري، رع��اي��ة 

�ساحب  ال��ري��ا���ض  منطقة  اأم��ري 

في�سل  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�����س��م��و 

الدفعة  تخريج  حلفل  بندر  ب��ن 

طالب  من  واخلم�سني  ال�سابعة 

وم�ساركة  ال��ع��ام،  ه��ذا  اجلامعة 

بيوم  فرحتهم  اخلريجني  اأبنائه 

عام  كل  ت�سعد  اجلامعة  اأن  واأك��د  تخرجهم، 

اأن  بعد  طالبها  م��ن  ج��دي��دة  اأف���واج  بتخريج 

معني  من  ينهلون  ردهاتها  يف  �سنوات  اأم�سوا 

علومها ومعارفها، وها هي اليوم تزف للوطن 

دفعة جديدة من اأبنائها للم�ساهمة يف حتقيق 

التنمية  عجلة  ل��دف��ع   2030 اململكة  روؤي���ة 

والتطوير يف بالدنا احلبيبة. 

وق����ال: ل��ق��د اأث���م���رت ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة 

وهلل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الر�سيدة 

كماً  العايل  التعليم  تطوير  خالل  من  احلمد 

لتحقيق  الأ�سا�سية  اللبنة  واع��ت��ب��اره  ون��وع��اً 

التنمية امل�ستدامة للوطن، اإىل منو مت�سارع يف 

عدد الطالب والطالبات امللتحقني باجلامعات 

ولة  يقدمه  ملا  تتويجاً  ذلك  وياأتي  ال�سعودية، 

املحدود  الدعم غري  من  اهلل  يحفظهم  الأم��ر 

اإىل  بالإ�سافة  واملعرفة،  العلم  ل�ستى جمالت 

القرارات امللكية ال�سامية الهادفة 

اجلغرافية  التغطية  زي���ادة  اإىل 

بزيادة  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات 

عدد اجلامعات والكليات ومراكز 

البحوث والبتكار.

اململكة  وروؤي��ة  اأن  اإىل  واأ�سار 

لأجيال  اخلطوط  تر�سم   2030
يف  امل���واط���ن  وت�����س��ع  امل�ستقبل 

الروؤية  تلك  اأولوياتها،  مقدمة 

الثاقبة التي تهدف للتحول اإىل جمتمع املعرفة 

وهو  لنعمل«  »نتعلم  �سعار  اتخاذها  من خالل 

ما �سيحقق للوطن القت�ساد املزدهر والفر�ض 

واأولياء  اخلريجني  هناأ  اخلتام  ويف  املثمرة. 

اأمورهم وقال: ل ي�سعني بهذه املنا�سبة العزيزة، 

اإل ن اأرفع با�سم من�سوبي اجلامعة اأ�سمى اآيات 

التهاين والتبيكات لأبنائنا اخلريجني واأمتنى 

وموا�سلة  والنجاح،  التفوق  دوام  جميًعا  لهم 

وال��ع��م��ل على دف��ع عجلة  وامل��ث��اب��رة  ال��ع��ط��اء 

التنمية القت�سادية والجتماعية والثقافية يف 

وطننا الغايل، راجياً املوىل عز وجل اأن يحفظ 

�سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

واأن  الأم��ني،  عهده  و�سمو ويل  عبدالعزيز  بن 

ويحفظ  اخلطى،  وي�سدد  اجلهود،  يف  يبارك 

على  الغالية  الدولة  لهذه  يبارك  واأن  الأم��ة، 

قلوبنا جتددها وحيويتها.

خالد  ال��دك��ت��ور  ال��ط��ب  كلية  عميد  ق��دم 

الدفعة  خريجي  لكافة  تهنئته  فودة  علي  بن 

اجلديدة من طلبة جامعة امللك �سعود، وقال 

اإن الرعاية الأبوية الكرمية من �ساحب ال�سمو 

بن عبدالعزيز  بندر  بن  الأمري في�سل  امللكي 

تعك�ض  ال��ري��ا���ض،  منطقة  اأم���ري  �سعود  اآل 

الهتمام الكبري الذي توليه قيادتنا الر�سيدة 

باأبناء هذا الوطن.

واأكد اأن جامعة امللك �سعود تزخر بكوادر 

موؤهلة وتطبق مناهج وبرامج تدريبية توازي 

خمرجات  تقدم  زال��ت  وم��ا  وكانت  العامل،  م�ستوى  على  اجلامعات  اأع��رق 

متميزة حققت تقدماً كبرياً يف كافة املجالت و�سي�ستمر هذا العطاء باإذن 

اهلل حتقيقاً لروؤية ممكلتنا 2030.

ل�ستمرار  كبرية  م�سوؤولية  يحملون  الدفعة  هذه  خريجي  اأن  اإىل  واأ�سار 

م�سرية التطور فالدولة اأعزها اهلل تدفع باأبنائها ليكونوا �سفراء لها يف كافة 

التخ�س�سات، وقد كانت موافقة خادم احلرمني ال�سريفني على مقرتح �سمو 

ويل عهده الأمني حفظهم اهلل ب�سرف مكافاأة مالية مببلغ  األفي دولر جلميع 

الطالب والطالبات املبتعثني يف جميع دول العامل واإحلاق الطالب والطالبات 

الدار�سني على ح�سابهم اخلا�ض يف جامعات العامل بالبعثة التعليمية �سمن 

برنامج خادم احلرمني ال�سريفني لالبتعاث اخلارجي، خري دليل على حر�ض 

القيادة للدفع بعجلة التنمية.

الخريجون نهلوا العلم والمعرفة

احتضان االستاد لحفل التخرج تطور إيجابي

رؤية 2030 ترسم الخطوط ألجيال المستقبل

.. ويستمر العطاء

 أمل منشود لغٍد أفضل 

نهاية مرحلة وبداية أخرى

 باسل عبدالله العبدي / كلية علوم الحاسب 

والمعلومات:
التخرج،  اقرتاب فرحة  مع 

ح��ي��ات��ي  اإىل  اأن���ظ���ر  ب������داأت 

اجلامعية وراأيتها مليئة بالعلم 

وال��ب��ه��ج��ة، وق����د م����رت ه��ذه 

جاهز  واأن���ا  ب�سرعة،  ال�سنوات 

ومتحم�ض للتخرج لكي اأدخل يف �سوق العمل واأثبت نف�سي يف جمايل.

والد باسل العبدي:
اأ�سكر جميع العاملني يف كلية احلا�سب واملعلومات على ما قدموا من 

حر�ض  ذلك  على  دليل  واأكب  وم�سوق،  رائع  باأ�سلوب  وتكنولوجيا  علوم 

ابني با�سل واجتهاده وتفوقه الدرا�سي والعملي، وهلل احلمد واملنة فقد 

اأمتع واأبدع وح�سل على املركز الالئق به واأ�ساب الهدف، واأقدم �سكري 

بارك اهلل فيكم جميعا  املجال،  ابني يف هذا  دكتور علم  لكل  وتقديري 

وجزاكم اهلل خري اجلزاء وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

فالح محمد أبو ثنين / كلية علوم الحاسب والمعلومات:
هذه  يف  تخرجي  على  واأحمده  الكثرية  نعمه  على  تعاىل  اهلل  اأ�سكر 

اجلامعة العريقة واأبارك لبقية زمالئي اخلريجني.

والد فالح أبو ثنين:
احتفى  الذي  اليوم  يعد هذا 

ف��ي��ه ب��ت��خ��رج الب����ن »ف���الح« 

الأي���ام يف  واأج��م��ل  اأ�سعد  من 

فرحتي  اأن  �سك  ول  حياتي، 

ل تو�سف، دعواتي له بالتوفيق 

دوماً.

إبراهيم عبدالله الغفيص / كلية العلوم / كيمياء:
واجتهاد  بجهد  اجلامعة  �سنوات يف  اأربع  اإكمال  بعد 

واقرتاب فرحة التخرج، اأ�سعر باإجناز كبري، واأ�سعر 

ب�سعادة غامرة كوين اأكملتها مبعدل ممتاز.

والد إبراهيم الغفيص:
اأبارك  اإبراهيم فرحة التخرج، كما  اأبارك لبني 

جلميع اخلريجني واخلريجات، واأقول لهم: اليوم ح�سلتم 

على درجة البكالوريو�ض وعقبال اإكمال الدرا�سات العليا.

زياد محمد السمحان / كلية علوم الحاسب والمعلومات:
لقد كانت ال�سنوات الأربع املا�سية واحدة من اأهم مراحل التحول يف 

حياتي، وقد �ساعدتني احلياة اجلامعية يف ا�ستدراك ذاتي وتوجيهي يف 

اأن  الفر�سة  له هذه  تتاح  واأمتنى من كل �سخ�ض  امل�ستقبلية،  اختياراتي 

ينتهزها وي�سارك بجميع الفر�ض والتجارب املتاحة له 

للتعرف على نف�سه بالإ�سافة اىل م�ساهمته يف بناء 

�سبكة اجتماعية متنوعة ب�سكل اأكب.

والد زياد السمحان:
اأن  قلبي  على  ال�سعيدة  املنا�سبة  بهذه  ي�سرين 

كلية  من  بتفوق  تخرجه  مبنا�سبة  زي��اد  لالبن  اأب��ارك 

اأع�ساء  �ساكًرا  �سعود،  امللك  بجامعة  احلا�سب  علوم  تخ�س�ض  احلا�سب 

هيئة التدري�ض ومن�سوبي الكلية، راجًيا اأن يعود حت�سيله بالنفع لوطنه.

ريان خالد الزهراني / كلية العلوم / فيزياء وفلك:
اأحمد ربي واأ�سكره اأولً اأن اأبلغني حلظات حتقيق اأهدايف ويف احلقيقة 

�سريط  فيها  يعود  حيث  اللحظات،  ه��ذه  مثل  و�سف  عن  الكلمات  تعجز 

الذكريات اإىل كل التحديات والعقبات، وها قد حان اليوم الذي اأتوج فيه ما 

بذلت من جد واجتهاد وتعب و�سهر لنيل اأعلى املراتب، اإنه �سعور بال�سعادة 

وحتقيق الذات والنتقال من حال اإىل حال، واأود اأن اأ�سكر والديرّ فهما عوين 

بعد اهلل على جتاوز اأي عوائق واجهتني، واأقول �سكراً لكل من علمني حرفا.

والد ريان الزهراني:
ب�سكره  ال���ذي  هلل  احل��م��د 

الذي  هلل  احلمد  النعم،  تتم 

وهو  اليوم  هذا  اأرى  جعلني 

ي���وم ت��خ��رج اب��ن��ي ري����ان من 

واملتفوقني يف اجلامعة،  الأوائل 

ابني  ط��م��وح  اأن  واأرى  اأع��ل��م  ي����ق����ف واإن��ن��ي  ع���ن���د ل 

ومن  املاج�ستري  لتحقيق  املتابعة  بل  احلد  هذا  عند  والكتفاء  التخرج 

بعدها الدكتوراه اإن �ساء اهلل تعاىل.

ماجد بن فهد بن مقحم العتيبي / الحقوق والعلوم السياسية:
احلمد هلل اأولً واأخرياً على هذه النعمة العظيمة، واأ�سكر جميع اأفراد اأ�سرتي 

وكل من در�سني من اأ�ساتذة وكل زميل رافقته، واأمتنى التوفيق لكل طالب وعليه 

بالجتهاد، فلن ينالها الذكي بقدر ما ينالها املجتهد.

كلمة والدة ماجد:
احلمد هلل واألف مبوك، هذا يوم كنت اأنتظره بفارغ ال�سب ومن اأ�سعد اأيام 

حياتي وكنت اأمتنى احل�سور معك.

د. القرينيد. فودة

د. الهدلق

د. ال�صدحان

د. العامري
د. اآل �صعود
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كتب: علي غ�سان جميل

با�سرت اإدارة �سندوق الطالب بتوزيع م�سالح التخرج 

17 بالدور الأر���س��ي، من  57 يف مقرها مببنى  للدفعة 

بعد  والن�سف  الثانية  وحتى  �سباحًا  الثامنة  ال�ساعة 

الظهر.

و�سرح امل�سرف على جلنة التوزيع الأ�ستاذ عبدالعزيز 

3000 م�سلح من  اأك��ر من  اأن��ه مت تخ�سي�ص  املطريي 

اإنتاج �سركة الن�سيج الإماراتي للطالب الذكور.

5000 م�سلح
الللطللاب اخلريجني  عللدد  اأن  املللطللري  اأ.  واأ�للضللاف 

امل�ضالح  عللدد  زيلللادة  و�ضيتم  طللالللب،   5000 مللن  اأكللر 

وفًقا للزيادات يف اأعداد الطاب اخلريجني املطروحة 

اإىل  ونوه  والت�ضجيل،  القبول  عمادة  قبل  من  اأ�ضماوؤهم 

�ضرورة اإح�ضار البطاقة اجلامعية اأو اإثبات الهوية عند 

اأجل احل�ضول  من  الطالب �ضخ�ضياً  اال�ضتام وح�ضور 

على م�ضلح التخرج.

جودة منا�سبة

الطاب  ل�ضندوق  التنفيذي  املدير  �ضرح  جانبه  من 

تكفل  ال�ضندوق  اأن  الرتكي  نا�ضر  بن  خالد  االأ�ضتاذ 

جماًنا،  الطاب  على  التخرج  وم�ضالح  اأو�ضحة  بتوزيع 

 50 الواحد  امل�ضلح  تكلفة  بلغت  منا�ضبة، حيث  وبجودة 

رياالً، ومت اختيار اللون االأ�ضود للم�ضالح ب�ضبب ماءمته 

ملثل هذه املنا�ضبات الر�ضمية، وميكن تغير لون امل�ضالح 

بناًء على اقرتاحات غالبية الطاب.

جلنة اإعالمية

كما اأ�ضار االأ�ضتاذ الرتكي اإىل دور اللجنة االإعامية 

وا�ضتف�ضاراتهم  الطاب  اقرتاحات  تلقي  يف  لل�ضندوق 

واالإجابة عليها، واأو�ضح اأن ال�ضندوق قام بتوفر خياطني 

باالإ�ضافة  الطاب  قيا�ضات  اأخذ  اأجل  متخ�ض�ضني من 

امل�ضالح  اأجل جتريب  من  خا�ضة  غرف  تخ�ضي�ص  اإىل 

وقيا�ضها قبل ا�ضتامها، واأكد م�ضاعد املدير التنفيذي 

االإمكانات  جميع  ت�ضخر  االإدارة  اأن  الطاب  ل�ضندوق 

ال�ضتقبال الطاب اخلريجني وتوفر اخلدمات الازمة 

تكرمي  �ضيت�ضمن  احلفل  اأن  كما  ومنظم.  الئق  ب�ضكل 

يف  االأوىل  املللراتللب  اأحلللرزوا  الذين  املتفوقني  الطاب 

تخ�ض�ضاتهم.

اإجراءات ا�ستباقية

وذكر رئي�ص اللجنة االإعامية باالإدارة االأ�ضتاذ اأمين 

املنقو�ص اأن اللجنة اتخذت اإجراءات ا�ضتباقية وا�ضتعدت 

التنفيذية  االإدارة  ب�ضكل كبر يف وقت مبكر بدعم من 

التوزيع،  بداية  قبل  الطاب  �ضوؤون  وعميد  لل�ضندوق 

على  تو�ضيحية  فيديوهات  عللدة  بن�ضر  قامت  حيث 

ح�ضابات االإدارة الر�ضمية يف مواقع التوا�ضل االجتماعي 

ال�ضا�ضات املوزعة داخل احلرم اجلامعي، ت�ضرح  وعلى 

اآلية توزيع امل�ضالح للطاب منذ دخولهم اإدارة ال�ضندوق 

وحتى ا�ضتامهم امل�ضالح.

مركز ا�ستعالمات

كما مت و�ضع اإ�ضارات ومل�ضقات داخل املبنى 17 تر�ضد 

امل�ضتفيدين اإىل موقع ال�ضندوق، باالإ�ضافة لفتح مركز 

ا�ضتعامات داخل اإدارة ال�ضندوق لي�ضتعلم الطالب عن 

اأحقيته يف احل�ضول على م�ضلح تخرج، اإ�ضافة لفتح خط 

�ضاخن عن طريق احل�ضاب اخلا�ص ل�ضندوق الطاب يف 

تويرت من اأجل الرد على ا�ضتف�ضارات الطاب اخلريجني 

اأو املتوقع تخرجهم هذه ال�ضنة.

دعوات مفتوحة

وي�ضرف حفل التخرج اأمر منطقة الريا�ص �ضاحب 

عبدالعزيز،  بن  بندر  بن  في�ضل  االأمللر  امللكي  ال�ضمو 

بن عبدالرحمن  بدران  الدكتور  ومعايل مدير اجلامعة 

الطاب  اإىل  باالإ�ضافة  وكاء اجلامعة،  العمر، وجميع 

واملدعوين، و�ضتوفر اجلامعة الأول مرة دعوات مفتوحة 

و�ضي�ضم  وغرهم،  الطاب  ذوي  من  احل�ضور  يود  ملن 

ملعب اجلامعة فعالية حفل التخرج على غر ما جرت 

عليه العادة يف قاعة حمد اجلا�ضر وال�ضالة اخل�ضراء 

يف ال�ضابق.

�سندوق الطالب تكفل بتوزيعها جمانًا وبجودة منا�سبة

أكثر من 5000 مشلح لخريجي الدفعة »57«

المنقوش: وضعنا إشارات وملصقات ترشد لموقع 
الصندوق باإلضافة لفتح مركز استعالمات

التركي: يمكن تغيير لون المشالح لغير اللون 
األسود بناء على اقتراحات غالبية الطالب

المطيري: المشالح من إنتاج شركة النسيج 
اإلماراتي وكلفة المشلح الواحد 50 رياال تقريبًا

عبدالعزيز املطريي امل�سرف على جلنة التوزيع



العزاب  الأ�شخا�ص  اأن  بحثية  درا�شة  اأظهرت 

اأو الأرامل اأكرث عر�شة للإ�شابة مبر�ص اخلرف 

اأوردته  ما  املتزوجني، وذلك ح�شب  من نظرائهم 

�شحيفة »تيليغراف« الربيطانية، واأجرى اخلرباء 

حتليًل لـ 15 درا�شة، ت�شمنت بيانات عن اخلرف 

األف   800 من  اأكــرث  و�شملت  الزوجية،  واحلالة 

واجلنوبية  ال�شمالية  واأمريكا  اأوروبا  من  �شخ�ص 

واآ�شيا.

وخل�شت الدرا�شة التي ن�شرت يف جملة »علم 

ــخ والأعــ�ــشــاب والطب  الأعــ�ــشــاب وجــراحــة امل

يف  يتزوجوا  مل  الذين  العزاب  اأن  اإىل  النف�شي« 

بن�شبة  حياتهم يواجهون خطر الإ�شابة باخلرف 

ت�شل اإىل 42 % اأكرث من نظرائهم املتزوجني.

بن�شبة  متزايد  لديهم خطر  فكان  الأرامل  اأما 

٪20 باملقارنة مع الأ�شخا�ص املتزوجني، لكنهم مل 

يجدوا اأي خطر مرتفع بني املطلقني مقارنة مع 

اأولئك الذين ما زالوا متزوجني.

»لورا  الدكتورة  قالت  الدرا�شة  على  وتعليًقا 

ــزهــاميــر يف  فــيــبــ�ــص« مــن مــوؤ�ــشــ�ــشــة اأبـــحـــاث ال

اأن  تُظهر  املتحدة: »هناك بحوث مقنعة،  اململكة 

لفرتة  عام  ب�شكل  يعي�شون  املتزوجني  الأ�شخا�ص 

اأطول، ويتمتعون ب�شحة اأف�شل، مع وجود عوامل 

خمتلفة كثرية ميكن اأن ت�شاهم يف ذلك الرتباط. 

اأن  اإىل  مييلون  يتزوجون  الذين  النا�ص  اأن  كما 

تكون اأو�شاعهم املالية اأف�شل، وهو عامل مت�شابك 

ب�شكل وثيق مع العديد من جوانب �شحتنا«.

بع�شهما على  الزوجان  ي�شجع  »قد  واأ�شافت: 

�شريكهم،  �شحة  عن  والبحث  ال�شحية،  العادات 

املــهــم، وبــذلــك فــاإن  الــدعــم الجتماعي  وتــوفــري 

ن�شًطا،  ليكون  ال�شخ�ص  تدفع  الزوجية  العلقة 

بدنيًّا وعقليًّا واجتماعيًّا، ويتبع منط حياة �شحي، 

وهذه اأمور بل �شك ميكن للجميع العمل بها بغ�ص 

النظر عن حالتهم الزوجية«.

جغرافيا العبقرية

الأمــاكــن  عــن  البحث 

الأكرث حتفيًزا للإبداع

»اإِرك  املــوؤلــف  طــرح 

وايرن« يف كتابه ال�شادر 

ـــا »جــغــرافــيــا  ـــًث حـــدي

ــة: الــبــحــث  ــري ــق ــب ــع ال

ــرث  ــن الأك ــاك عــن الأم

يف  لــلإبــداع  حتفيًزا 

ــنــا  ــي ـــن اأث ـــامل م ـــع ال

وادي  اإىل  القدمية 

 »2016 ال�شيلكون، 

عدة  وروؤى  اأفــكــاًرا 

م�شدر  عن  للبحث 

تتبعه  الإن�شانية، ووجد يف  العبقرية 

اجلغرايف والتاريخي اأن هناك �شمات م�شرتكة ووا�شحة يف اأماكن 

ظهور العباقرة واملبدعني.

نظرة جديدة

در�ص وايرن �شت جمموعات تاريخية من العباقرة، وجمموعة 

اإىل  اأدت  التي  الــعــوامــل  وبحث  احلــديــث،  الع�شر  مــن  اأخـــرى 

عدد  معينة  اأزمنة  ويف  اأماكن  من  ظهر  ملاذا  وت�شاءل  ظهورهم، 

كبري من العقول اللمعة والأفكار النرية، وجمع يف طرحه مزيًجا 

الأبحاث  اأحدث  وتقارير عن  ال�شخ�شية  الرحلت  مذكرات  من 

م نظرة جديدة وغنية باملعلومات. العلمية والتاريخية، وقَدّ

لي�ست وراثة

�شّر  تناولت  الــتــي  النظريات  الــبــدايــة  مــن  وايـــرن  يــرجــح  مل 

التا�شع ع�شر  القرن  الربيطاين يف  العامل  العبقرية، مثل نظرية 

اأو  ال�شري »فران�شي�ص التون« التي ربطت بني العبقرية والوراثة، 

التي ذكرها »مالكوم لدول«  �شاعة تدريب  اآلف  الع�شرة  قاعدة 

يف كتابه »املتميزون«، واأ�شار فيه اإىل اأّن الإبداع هو نتاج العمل 

اجلاد الدوؤوب.

قيا�سات اإح�سائية

بدلً من ذلك، ا�شرت�شد »اإِرك وايرن« يف  بحثه باأعمال »دين 

دايف�ص،  كاليفورنيا  النف�ص يف جامعة  اأ�شتاذ علم  كيث �شيمننت« 

فيها  التي ظهر  »الع�شور  درا�شة  التاريخية يف  القيا�شات  ورائد 

وهي  العلمية«،  والكت�شافات  الرائعة،  والفل�شفة  اجلميل،  الفن 

قيا�شات اإح�شائية تُطبق روؤى العلوم الجتماعية.

مدن ا�ستثنائية

رحلة »وايرن« اأخذته اإىل اأثينا، وهانغت�شو، وفلورن�شا، واأدنربة، 

عن  التاريخية  والوثائق  ال�شجلت  يف  وفت�ص  وفيينا،  وكلكتا 

اخليوط والدلئل التي جَعلت هذه املدن ا�شتثنائية يف ع�شورها 

املزدهرة، وقارن تلك الدلئل مع ظروف الع�شر احلايل، واأنهى 

»املظهر  باأنه  وو�شفه  ال�شيليكون  وادي  الطويلة يف  رحلته  وايرن 

الأخري من مظاهر النكهة الأمريكية للعبقرية«.

عدة اأوجه

مو�شوع  تناول  اأنــه  اإل  �شيمونتون،  لأفكار  وايــرن  تقدير  ومع 

الإبداع من عدة اأوجه وذكر اأنه من ال�شعب العتماد على مقيا�ص 

واحد لتف�شري عبقرية الإجنازات الرائعة يف اأثينا ع�شر بريكلي�ص، 

وفن ليوناردو دافن�شي ومايكل اأجنلو يف فلورن�شا ع�شر النه�شة، 

اأو مو�شيقى موزارت وبيتهوفن وهايدن العظيمة يف نهاية القرن 

الثامن ع�شر وبداية القرن التا�شع ع�شر القرن يف فيينا.

3 �سمات

حدد وايرن الرتبة اخل�شبة لظهور العبقرية وجتذرها، وخل�ص 

رحلته املحفزة بتحديد ثلث �شمات ترافقت مع ظهور العبقرية 

وهي: الختلط، والتنّوع، والتمِييز، وهذه ال�شمات الثلث التي 

مبنبع  و�شفت  التي  الأمــاكــن  جميع  مثري  وب�شكل  بها  ت�شرتك 

العبقرية.

وادي ال�سيليكون

ختم الكتاب بف�شل عن وادي ال�شيليكون، وهو الف�شل الأق�شر، 

رمبا لأن ق�شة البتكار التقني معروفة، اأو رمبا اأنه مرتدد يف اأن 

ي�شف هذه املنطقة بالعبقرية، وقال عن الثقافة التقنية الفائقة 

التي ازدهرت يف اأمريكا: »اإذا كان لها اأن ت�شتمر، فل بد اأْن جتد 

م�شادر بديلة للطاقة، وطرق جديدة اإبداعية، ولي�ص جمرد اإنتاج 

منتجات جديدة«.

قــــــــــــــــرأت لك..

ك�شفت درا�شة حديثة اأن القمر لي�ص قاحًل كما 

كان يعتقد، بل يحتوي يف اأعماقه على كميات كبرية 

من املاء.

وقال الباحث يف جامعة براون الأمريكية واأحد 

موؤ�شرات  على  »عرثنا  يل:  �شواي  الدرا�شة  معدي 

با�شتخدام  الــقــمــر  ــاق  اأعــم املـــاء يف  وجـــود  عــلــى 

املعطيات التي جمعتها الأقمار ال�شطناعية«.

وكان العلماء يظنون لوقت طويل اأن القمر جرم 

قاحل متاًما، لكن وجود املاء فيه اليوم اأ�شبح مثبتا.

ويف عام 2008، عرث باحثون على جزيئات ماء 

مهمات  يف  ف�شاء  رواد  جلبها  متجمدة  حمم  يف 

الأر�ــص،  اإىل  القمر  �شطح  من  الأمريكية  »اأبــولــو« 

لكن مل يكن معروفاً ما اإن كان املاء موجوًدا ب�شكل 

ا�شتثنائي يف مناطق معينة من القمر اأم موزًعا فيه، 

وفًقا لرالف ميليكن الباحث يف جامعة براون اأي�ًشا 

وامل�شارك يف الدرا�شة.

جملة  يف  املن�شورة  اجلــديــدة  الدرا�شة  واأكـــدت 

معطيات  اإىل  وامل�شتندة  جيو�شاين�ص«  »نيت�شر 

جمعتها الأقمار ال�شطناعية اأن الروا�شب الربكانية 

حتتوي على كميات عالية من املاء م�شدرها باطن 

القمر.

عك�ص  على  اأنــه  حديثة،  طبية  درا�شة  ك�شفت 

املف�شل  فريقك  حتقيق  يـــوؤدي  قــد  املــعــروف، 

بالنوبات  الإ�شابة  خطر  لــزيــادة  للنت�شارات، 

»الغارديان«،  �شحيفة  ن�شرته  ملا  ووفقاً  القلبية، 

يزداد اخلطر ب�شكل كبري بني الرجال الذين تقل 

اأعمارهم عن 55 عاًما.

وقام فريق البحث بال�شتعانة بفريق مونرتيال 

جليد  هوكي  فريق  اأقــدم  يعد  والــذي  كاناديانز، 

باحثون  وقام  م�شجعيه،  ب�شغف  وي�شتهر  كندي، 

يف معهد مونرتيال للقلب بفح�ص بيانات القبول 

الإ�ــشــابــة  اأعــرا�ــص  يــظــهــرون  الــذيــن  للمر�شى 

باحت�شاء ع�شلة القلب، يف اليوم اللحق ملباريات 

الفريق.

ووجد الباحثون اأنه يف حالة الرجال الذين تقل 

املباريات  ارتبطت  فقد  عاًما،   55 اأعمارهم عن 

التي فاز بها الفريق بزيادة قدرها%40 يف معدل 

عك�ص  على  القلبية،  بالنوبات  الإ�شابة  حــالت 

املباريات التي هزم فيها الفريق.

ال�شبب  تف�شري  من  بعد  الباحثون  يتمكن  ومل 

يفوز  التي  املباريات  يجعل  الذي  ال�شتنتاج  لهذا 

بها الفريق، هي الأكرث حتفيًزا للتعر�ص للنوبات 

القلبية.

وكانت درا�شات �شابقة قد وجدت علقة بني 

الإ�شابة  وقابلية  القوية  العاطفية  ال�شتجابات 

بالنوبات القلبية، وهو الأمر الذي مت تف�شريه باأن 

م�شاهدة النت�شار قد تكون ذات اأثر عاطفي اأكرث 

للم�شجع من الهزمية.

الزواج يجنبك مخاطر اإلصابة بالخرف

باطن القمر غني بالماء

فوز فريقك المفضل خطر على صحتك
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�إن�صان ب�صخ�صية متيزه  ينفرد كل 

عن غ��ره، وه��ذه �ل�صخ�صية تت�صكل 

�لبيئة  منها  عديدة  بجو�نب  وتتاأثر 

و�مل�صتوى  �لفرعية  و�لثقافة  �ملحيطة 

وهذ�  �لذ�تية،  و�لتجارب  �لتعليمي 

وفهمنا  تعاملنا  �ختالف  لنا  يو�صح 

و�إدر�كنا لأمور حتدث من حولنا.

ومبا �أن �لنا�س �صخ�صياتهم خمتلفة، 

فاإن معرفة �صخ�صيات �لآخرين وطرق 

تعترب  لال�صياء،  ونظرتهم  تفكرهم 

�صيئاً رئي�صاً لتح�صني �أ�ص�س �لتو��صل 

معهم وفهمهم و�إن�صاء عالقات تت�صف 

باملرونة �ملبنية على �ملو�قف �لتي تن�صاأ 

مبرور �لوقت.

�إن �لكثر من �مل�صاكل و�لختالفات 

�لتى حتدث بني �لنا�س 

على �ل�صعيد �حلياتي 

�أو  �لج��ت��م��اع��ي  �أو 

عن  ناجتة  �لوظيفي 

ع���دم ف��ه��م �لآخ��ري��ن 

ب�����ص��ك��ل ���ص��ل��ي��م، ويف 

�أن  يجب  �حلالة  هذه 

يركز كلٌّ منا يف بد�ية 

ذ�ته  �لأم��ر على فهم 

و�صفافية  مبو�صوعية 

ونقد عال.

ل تعتمد يف �لتعامل 

م���ع �لآخ����ري����ن على 

قناعاتك �أنت �أو ت�صور�تك �أو نظرتك 

لالأمور، فاأحد �لأ�صباب �لرئي�صية �لتي 

ق��د متنعك م��ن فهم 

�لنا�س ب�صكل �صحيح 

عليهم  حتكم  �أن  هو 

نظام  �إىل  بال�صتناد 

نظام  ل  معتقد�تك 

معتقد�تهم هم، وهذه 

�لن�صيحة �لأوىل لفهم 

�لآخرين.

�لثانية،  �لن�صيحة 

بنف�صك،  ثقتك  ع��زز 

�ل�صتماع  �أن  وت��اأك��د 

�جل��ي��د و�لإن�����ص��ات 

ب�صكل  ل���الآخ���ري���ن 

�صحيح من �لأمور �لتي جتعلك تفهم 

�لآخرين ب�صال�صة، كذلك �لعمل على 

بناء عالقات �جتماعية عفوية يك�صبنا 

�مل��زي��د م��ن �مل��ه��ار�ت لفهم �لآخ��ري��ن 

وتكوين �صورة �إيجابية جتاههم.

وتركز �لعادة �خلام�صة من �لعاد�ت 

على  فعالية،  �لأك���ر  للنا�س  �ل�صبع 

�ل�صعي من �أجل فهم �لآخرين �أولً ثم 

�ل�صعي من �أجل �أن يفهمك �لآخرون، 

هذ� �ملبد�أ هو مفتاح �لتو��صل �لفعال 

ونحاول  نندفع  فجميعنا  �لّنا�س،  بني 

�لن�صيحة  �لأم��ور من خ��الل  �إ�صالح 

نخفق يف  ما  غالباً  ولكننا  �ل�صديدة، 

�أخذ �لوقت �لاّلزم من �أجل �لت�صخي�س 

وفهم �مل�صكلة فهماً جيد�ً.

مدرب تطوير الذات

كلية ال�سياحة والآثار

�ع��ت��م��دت روؤي�����ة �مل��م��ل��ك��ة 2030 

ثقافة �لأد�ء كمبد�أ �أ�صا�صي يف تنفيذ 

�لأع���م���ال، و�ع��ت��ربت �أن �إع����الن كل 

موؤ�ص�صة ملوؤ�صر�ت قيا�س �أد�ئها، ومدى 

جناحها يف تنفيذ تلك �ملوؤ�صر�ت، هو 

�أهد�فها  حتقيق  يف  �لنجاح  معيار 

وتنفيذ بر�جمها.

�صرعت  �لثقافة  ه��ذه  �إط���ار  ويف 

جامعة �مللك �صعود يف �إعد�د موؤ�صر�ت 

وبر�جمها،  بنظمها  �خلا�صة  �لأد�ء 

و�لتي ت�صعى من خاللها �إىل تغير �أد�ء 

وكان م�صوؤولو  �لأف�صل،  �إىل  �جلامعة 

�أن هذ�  يدركون  �جل��ودة يف �جلامعة 

�لتغير ل يتاأتى دون وجود روؤية مرنة 

�ملوؤ�صر�ت،  تلك  يخ�س  فيما  وخالقة 

م�صروع  باإطالق  �أول  قامو�  ثم  وم��ن 

�لأد�ء  م��وؤ���ص��ر�ت  حت��دي��د  ي�صتهدف 

�لرئي�صة للجامعة، و�لتي مت تق�صيمها 

�أد�ء  يقي�س  د�خ��ل��ي  جم��ال��ني:  �إىل 

�لعمليات و�لأنظمة �لإد�رية و�لتعليمية 

�جلامعة،  د�خل  تعمل  �لتي  و�لبحثية 

�خلارجية  �ل�صورة  يقي�س  وخ��ارج��ي 

�مل�صتفيدون  ي��ر�ه��ا  ك��م��ا  للجامعة 

و�ملعنيون.

�ملرحلة  ك��ان��ت  ث��م 

�لثانية و�لتي ��صتهدفت 

�لأد�ء  موؤ�صر�ت  جعل 

و��صحة وو�قعية وذ�ت 

عالقة مبا�صرة بالتوجه 

�ل�صرت�تيجي للجامعة، 

ومن ثم فقد كان هناك 

ث�����الث جم���م���وع���ات: 

موؤ�صر�ت �أد�ء تخت�س 

مب���������ص����روع حت���دي���د 

�لأد�ء  م����وؤ�����ص����ر�ت 

ن��ف�����ص��ه، وم��وؤ���ص��ر�ت 

�أد�ء لكل �لعمليات- يف نظام �جلودة 

- �لتي حتدد طرق �لإجناز لالأهد�ف 

�لهيئة  �أد�ء  وم��وؤ���ص��ر�ت  و�لأن�صطة، 

�لوطنية للتقومي و�لعتماد �لأكادميي.

و�إدر�ك��اً من �جلامعة باأن موؤ�صر�ت 

�لأد�ء �ملثالية هي تلك �لتي تتدرج من 

م�صتوى �إىل م�صتوى �آخر يف �ملوؤ�ص�صة، 

بحيث �أن موؤ�صر�ت �أد�ء �مل�صتوى �لأقل 

م��وؤ���ص��ر�ت  حتقق  لكي  كلها  جتتمع 

�أطلقت  فقد  �لأع��ل��ى؛  �مل�صتوى  �أد�ء 

�لتي  �لثالثة  �ملرحلة 

ت�صتهدف رفع �صقف 

�لأد�ء  م���وؤ����ص���ر�ت 

وحت��ق��ي��ق �ل��ت��ك��ام��ل 

�لتي  بينها وبني تلك 

تخت�س با�صرت�تيجية 

�جلامعة.

ت�����ص��ن��ي��ف  ومت 

يف  �لأد�ء  م��وؤ���ص��ر�ت 

�إىل  �ل�����ص��ي��اق  ه����ذ� 

رئي�صيني:  م�صتويني 

�لأد�ء  م���وؤ����ص���ر�ت 

تهم  �ل���ت���ي  �ل��ع��ل��ي��ا 

�لأد�ء  وم��وؤ���ص��ر�ت  �ل��ق��ر�ر،  متخذي 

�لت�صغيلية و�لتنفيذية �لتي تهم �ملعنيني 

مبتابعة تنفيذ �خلطط و�لرب�مج، وقد 

��صتهدفت �جلامعة من ذلك �أن جتعل 

كل من�صوبيها - على كل �مل�صتويات- 

�أهد�فها  مع  تتو�فق  ب�صورة  يعملون 

�ملوؤ�ص�صية.

ومو�كبة لنهج روؤية �ململكة 2030، 

�أف�صل  من  �ل�صتفادة  يتبنى  و�ل���ذي 

�أعلى  لتحقيق  �لعاملية  �مل��م��ار���ص��ات 

م�����ص��ت��وي��ات �ل�����ص��ف��اف��ي��ة و�حل��وك��م��ة 

�جل��ودة  م�صوؤولو  ق��ام  فقد  �لر�صيدة، 

يف �جلامعة بالتو��صل مع ��صت�صاريني 

دول��ي��ني م��ن ذوي �خل���ربة يف ���ص��وؤون 

مبا�صرة  �جتماعات  وبعقد  �حلوكمة، 

�أخ��ذ مالحظاتهم يف  معهم، وق��د مت 

�لعتبار.

وت��ق��وم ع��م��ادة �جل���ودة يف جامعة 

�مللك �صعود بح�صاب موؤ�صر�ت �لأد�ء، 

ومقارنتها باملوؤ�صر�ت �لدولية، وعر�س 

تلك  نتائج  تت�صمن  �ل��ت��ي  �ل��ت��ق��اري��ر 

�ملقارنات على جمل�س �جلامعة، وهي 

�لتقارير  لهذه  �إع��د�ده��ا  عند  ت��درك 

تكون  �أن  ينبغي  �لأد�ء  موؤ�صر�ت  �أن 

ب���الأد�ء  وق��وي��ة  و��صحة  عالقة  ذ�ت 

�لعام للجامعة، وتدرك كذلك �أن تلك 

بل  ذ�تها،  يف  غاية  لي�صت  �ملوؤ�صر�ت 

هي �أدو�ت تزيد من �حليوية �ملوؤ�ص�صية 

من�صوبيها  ك���ل  وت���رب���ط  ل��ل��ج��ام��ع��ة، 

با�صرت�تيجيتها و�أهد�فها.

اأ�ستاذ علم املعلومات - ع�سو 

جمل�س ال�سورى ال�سابق

arishee@ksu.edu.sa

»الكبد« ال يعني سوء الحظ
�أن تعمل ثم تعمل، �أن ياأخذ �لجهاد منك كل ماأخذ، �أن يالزمك �لعناء 

و�ل�صقاء، هذ� ما تعنيه كلمة »َكَبد« يف قولة تعاىل: »لََقْد َخلَْقنَا �ْلإن�َصاَن يفيِ 

َكَبد«، فقد بنينَّ �هلل لنا �أنه خلقنا يف »م�صقة وعناء« بحيث ل تنفك عنا ما 

حيينا، لكن ذلك لي�س مربر�ً لكي يقول �أحدنا »حظي نح�س«!!

�أن يخلقنا �هلل يف هذه �حلالة �لتي ل تنفك عن �مل�صقة و�لتعب، فاإن 

ذلك ل يعني ول يقت�صي �صوء �حلظ مطلًقا، فقد �بتلى �هلل نبينا حممد�ً 

�صلى �هلل عليه و�صلم باأ�صّد �لبالء، وذلك باأن متوت فلذ�ت كبده و�حدة 

تلو �لأخرى، ومل يكن بالأمر �لي�صر بتاًتا، ومع ذلك مل ينعت حظه بال�صيئ 

بل قال: »�إن �لعني لتدمع و�إن �لقلب يحزن، ول نقول �إل ما ير�صي ربنا، 

و�إنا بفر�قك يا �إبر�هيم ملحزونون«.

كبر�ً  عليك  وقُعها  كان  و�إن  بها،  تقع  �لتي  �مل�صيبة  يكن حجم  مهما 

قوله  تذكر  بل  ب�»�لنح�س«  ت�صف حظك  �أن  درجة  �إىل  ت�صل  فال  ج��ًد�، 

تعاىل »َفاإيِننَّ َمَع �لُْع�ْصريِ يُ�ْصر�ً« �لذي �أّكده بتكر�ره يف قوله عز وجل: »�إيِننَّ 

َمَع �لُْع�ْصريِ يُ�ْصًر�«.

�أخ��ذ منك كل  �ل��ذي  �لإجهاد  ثم عملته،  �ل��ذي عملته  �أخ��ًر�، عملك 

كله  فيه،  خلقت  �ل��ذي  و»�لَكبَد«  لزم��ك،  �ل��ذي  و�ل�صقاء  �لعناء  ماأخذ، 

�صيُن�صى عند �خلطوة �لأوىل لدخول جنة �ملاأوى.

نورة الر�سيد
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جامعتي في 2030

مكافاأة املبتعثني.. معاٍن متعددة 

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

�ل�صريفني  �حلرمني  خادم  توجيه  �ل�صرور  من  مبزيد  جميعاً  تلقينا 

مكافاأة  ب�صرف  �هلل-  يحفظه  �صعود-  �آل  عبد�لعزيز  بن  �صلمان  �مللك 

مالية قدرها 2000 دولر للمبتعثني يف جميع دول �لعامل، وذلك بناًء 

على ما رفعه �صمو ويل �لعهد �لأمني �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر حممد 

بن �صلمان بن عبد�لعزيز، يحفظه �هلل.

�لد�ر�صني  لي�صمل  �لكرمي جاء  �لتوجيه  �أن هذ�  ز�د فرحتنا هو  وما 

�إحلاق  �إىل  �إ�صافة  بها،  �ملعرتف  �جلامعات  �خلا�س يف  ح�صابهم  على 

�لد�ر�صني على ح�صابهم �خلا�س يف �جلامعات يف جميع دول �لعامل - 

�لتعليمية �صمن برنامج خادم  �أكملو� �ل�صروط �لالزمة - بالبعثة  ممن 

�حلرمني �ل�صريفني لالبتعاث �خلارجي.

قدمها  �لتي  �ملكرمة  هذه  �إىل  فقط  �أ�صر  ل  �ملقالة  هذه  و�إنني يف 

خادم �حلرمني �ل�صريفني لأبنائنا وبناتنا �ملبتعثني، فكم خلادم �حلرمني 

�أود  ما  بل  �لوطن،  �أبناء  بكل  وتهتم  ترعى  بي�صاء  �أي��اٍد  من  �ل�صريفني 

�لتاأكيد عليه هو �أن هذ� �لتوجيه �لكرمي له معان متعددة من بينها ما 

يلي:

�أولً: حر�س خادم �حلرمني �ل�صريفني وويل عهده �لأمني - حفظهما 

�هلل - على رعاية �أبناء �لوطن �ملبتعثني، وهو ما يظهر يف مو�طن كثرة 

من بينها حر�س �مللحقيات �لثقافية على �لتو��صل و�لتعاون مع �ملبتعثني 

مل�صرتهم  �ملبتعثني  ��صتكمال  لتي�صر  دعم  من  ت�صتطيعه  ما  وتقدمي 

كبر  ب�صكل  يدعم  �لدور  فهذ�  عليه،  �لتاأكيد  يجب  �أمر  وهو  �لعلمية، 

�ملبتعثني، وهو �أمر حتر�س عليه قيادة �لوطن وتدعمه با�صتمر�ر.

وفقها �هلل - بتنمية �لروة �لب�صرية، وثقتها  ثانياً: �هتمام �لدولة – 

�لكاملة يف �صباب هذ� �لوطن، و�أهمية �ل�صتثمار فيهم، كونهم - باإذن 

�هلل- �لقوة �لد�فعة للتطور و�لتنمية يف �ملجتمع، من خالل نفع �لوطن 

�أن  مبعارفهم ومهار�تهم �لتي �كت�صبوها، وهو حق عليهم، وحق للوطن 

ي�صتفيد من �صو�عد �أبنائه �ملخل�صني.

وفقها �هلل - على حتقيق روؤية  ثالثاً: �لتاأكيد على حر�س �لدولة – 

2030، ومدى �هتمام هذه �لروؤية باملو�طن، وحتقيق رفاهيته، خا�صة 
و�أن هذ� �لتوجيه �لكرمي يت�صمن جو�نب عديدة معنوية ومالية، فهو يف 

حقيقة �لأمر يدعم جميع �لأ�صر �ل�صعودية �لتي حر�صت على م�صاعدة 

�لعاملية،  �جلامعات  من  �ل�صهاد�ت  �أعلى  على  للح�صول  »مالياً«  �أبنائها 

حيث جاء هذ� �لتوجيه ليحمل �لعبء عن هذه �لأ�صر، وهو عدد كبر 

ل ي�صتهان به.

ر�بعاً: �لتاأكيد على حر�س �لدولة - وفقها �هلل - على ��صتثمار �ملعرفة 

�إ�صهام  يعرف متاماً مدى  و�أثر ذلك يف دعم �قت�صاد �لوطن، فجميعناً 

�ملعرفة يف تنمية �قت�صاد دول كثرة تفتقر �إىل �ملو�رد �لطبيعية، ورغم 

ذلك ت�صدرت دول �لعامل يف �لتنمية �لقت�صادية �ل�صاملة، و�أثرت �إيجاباً 

على جو�نب تنموية متعددة فيها.

ختاماً، يطيب يل تهنئة جميع �أبنائنا وبناتنا �ملبتعثني، و�أ�صرهم، ووز�رة 

�لتعليم، وجميع موؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل، و�أ�صاأل �هلل �لعلي �لقدير �أن 

�آل �صعود،  يوفق خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز 

وويل عهده �لأمني �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر حممد بن �صلمان بن 

عبد�لعزيز �آل �صعود لكل ما فيه خر �لبالد و�لعباد.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

مؤشرات أداء الجامعة في ظل رؤية المملكة 2030

�أه���م و�صائل  م��ن  �لإع����الم   يعترب 

�لتو��صل بني �لنا�س و�ملجتمعات يف كل 

�لت�صال  هو  �لإع��الم  و�أ�صا�س  مكان، 

و�إر���ص��ال خرب معني جلهة  و�لتو��صل 

خالله  م��ن  ي�صتطيع  حيث  �أخ����رى، 

�لإعالميون �إخبار �جلمهور مبجموعة 

من �لأخبار �أو �لأح��د�ث �أو �لق�صايا، 

كما �أن �لإع��الم له �أث��ر فعال يف بناء 

�لتي  �ملفاهيم و�لقيم وحل �مل�صكالت 

نعي�صها يف و�قعنا.

ع�صور  منذ  �لإع����الم  �صكل  لقد 

قدمية و�صيلة مهمة لالإن�صان يف �إي�صال 

ر�صالته، وقد عمل �لإن�صان بكافة �أنو�ع 

�لتو��صل منذ �لقدم �صاعياً للتو��صل مع 

�أقر�نه ثم مع �ملحيط �لذي يحيا به، ثم 

مع كل من ي�صتطيع �أن ي�صل �إليهم يف 

حدود عامله.

يف بدية �خللق كان �حلديث �ملبا�صر 

�آدم  ��صتخدمها  تو��صل  و�صيلة  �أول 

وت�صكلت  �لإن�صان  تطور  ثم  وح���و�ء، 

�ملجموعات و�لقبائل، و�نت�صرو� يف بقاع 

باحلمام  يتو��صلون  فكانو�  متعددة، 

�لز�جل و�لطبول وغرها من �لأدو�ت 

من  معلومة  نقل  وهو  �لغر�س  لنف�س 

طرف لطرف �آخر.

لكن �لتطور �حلقيقي لالإعالم بد�أ 

خالل  من  وك��ان  �لع�صرين  �لقرن  يف 

فمع  وغ��ره��ا،  و�ل�صحف  �مل��ج��الت 

ظهور �لورق بد�أت �لر�صائل �لإعالمية 

تنت�صر، ومع �نت�صار �لورق �أكر بد�أت 

ظهرت  ثم  �لإعالمية  �ملجالت  تظهر 

تاأثر  وكان  �لغرب،  دول  �ل�صحف يف 

�ل�صحف �آن��ذ�ك كبر�ً، حيث متكنت 

وزعماء  حكومات  �إز�ح���ة  من  بقوتها 

من منا�صبهم، متاًما كما تفعل �لثورة 

�لإعالمية �ليوم.

و��صتمر �لإعالم يف �لتطور �إىل �أن 

تو�صلنا �إىل �لهو�تف �لذكية و�ل�صحف 

�لإعالم �جلديد  و�أ�صبح  �لإلكرتونية، 

متاحاً جلميع �صر�ئح �ملجتمع و�أ�صبح 

�أ�صكالً  وياأخذ  �أكرب  �صريحة  يخاطب 

يلغ  �لتلفاز مل  �إن ظهور  �أو�صع، حيث 

�أ�صبحت  وبهذ�  �ل�صحف،  �ملذياع ول 

م�صاحة �لإع��الم يف حياتنا �أكرب مما 

ق��ب��ل. ول��ك��ن م��ن �أه���م م��ر�ح��ل تطور 

�لإع�����الم م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري، دخ��ول 

تظهر  كانت  �أنها  رغم  �إذ  فيه،  �مل��ر�أة 

ثيابها  يف  مبتذلة  ب�صورة  �لبد�ية  يف 

و�صكلت مفاتنها عن�صًر� �أ�صا�صّيا للمو�د 

�لإعالمية لرتويج �صلع �أو مو�د معينة، 

فاإن �صورة �ملر�أة يف �لإعالم يف وقتنا 

من  متلك  و�أ�صبحت  تغرت  �لر�هن 

�خلربة و�لتاأثر ما يجعلها قادرةً على 

�أو �مل�صاهد، و�أ�صبحت  �إفادة �مل�صتمع 

قادرة على �أن ت�صارك �لّرجل يف �إعد�د 

وحترير �لأخبار �ل�صيا�صية و�لجتماعية 

و�لقت�صادية، بل �أ�صبحت �ملر�أة  تنقل 

�حل��ق��ائ��ق م��ن ق��ل��ب �حل����دث وتنقل 

معاناة �لنا�س يف �أماكن �صتى يف �لعامل 

�مل�صتمع.  �أو  �مل�صاهد  �إىل  و�إي�صالها 

ل �صك �أن و�صائل �لإع��الم توؤثر على 

�أن  وت�صتطيع  �ملجتمع  �صر�ئح  جميع 

تقوم بدور �إيجابي فتن�صر �لأمان بني 

�لنا�س �أو بدور �صلبي فت�صيع �لفو�صى، 

�أو  �لإن�صان  فكر  ت�صلح  �أن  وت�صتطيع 

م�صطلح  عليها  �أط��ل��ق  وق��د  تف�صده، 

»�ل�صلطة �لر�بعة« ملا لها من هيمنة على 

�أفكار �لنا�س وتوجهاتهم، حيث باإمكان 

بيد �حلكومة  ق��وة  يكون  �أن  �لإع���الم 

�أن  باإمكانه  �أو  �لثالث،  �صلطاتها  مع 

يكون ق��وة يف �أي��ادي �لآخ��ري��ن، وهذ� 

ما ر�أيناه يف �ل�صنني �ملا�صية من قوة 

�لإعالم و�لإنرتنت و�صبكات �لتو��صل 

�لجتماعي.

رند العبداهلل- رميا املح�سن

ق�سم الإعالم

�لأمريكية،  بو�صت«  »و��صنطن  �صحيفة  �أب��رزت 

بن  حممد  �لأم��ر  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  حديث 

�ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد  ويل  �صلمان، 

�ليور�نيوم،  من  �ململكة  عن خمزون  �لدفاع،  وزير 

�إذ قال ويل �لعهد: »�إن �ململكة تختزن يف �أر��صيها 

�أكر من %5 من �حتياطيات �ليور�نيوم يف �لعامل، 

و�أنها تعمل على �لو�صول �إىل �لقدرة على تخ�صيب 

بدلً  �لطاقة  مفاعالت  يف  ل�صتخد�مه  �ليور�نيوم 

نف�صه  �لوقت  يف  لفتاً  �خل���ارج«،  من  �صر�ئه  من 

من  خمزونها  �ل�صعودية  ��صتخد�م  ع��دم  �أن  �إىل 

�ليور�نيوم ي�صبه عدم ��صتخد�مها للنفط.

�ل��ي��ور�ن��ي��وم على  م��ن  �ململكة  وي��ت��وّزع خم��زون 

 9 يف  ويرتكز  مربع،  مرت  كيلو  �أل��ف   27 م�صاحة 

�حلياة  دهر  �صخور  منطقة  منها  رئي�صة؛  مناطق 

�ملجاورة ملنطقة �لدرع �لعربي، حيث يوجد بكميات 

�لقرى  من  عديد  يوجد يف  كما  هائلة،  �قت�صادية 

�لتابعة ملنطقة تبوك، ومن م�صاعي �ململكة يف هذ� 

م�صرتكة يف جمال  تفاهم  مذكرة  توقيعها  �لإط��ار 

��صتك�صاف وتقييم م�صادر �ليور�نيوم يف �أر��صيها، 

�صيجري  �لتي  �ليور�نيوم  ن�صبة  تبلغ  �أن  ويتوقع 

�لتنقيب عنها نحو 60 طناً.

يف  �ل��ذري��ة  للطاقة  �لوطني  �مل�����ص��روع  ويتكون 

�ململكة من �أربعة مكونات: �لأول �ملفاعالت �لنووية 

�لكبرة، وهي مفاعالت ذ�ت قدرة كهربائية تقدر 

�ل�صعة  م��ن  م��ي��ج��او�ت   1600  -  1200 ب��ني  م��ا 

�لكهربائية للمفاعل �لو�حد.

�لذرية  �ملفاعالت  وبناء  تقنيات  توطني  �لثاين: 

�ل�صغرة �ملدجمة، �إذ متّكن هذه �ملفاعالت �ململكة 

وبنائها  �لذرية  �لطاقة  تقنيات  وتطوير  متلك  من 

تنا�صب  �لكهربائية  �ل�صبكة  عن  منعزلة  �أماكن  يف 

�حلر�رية  و�لتطبيقات  �ملياه  حتلية  من  متطلباتها 

�ملختلفة من �ل�صناعات �لبرتوكيميائية.

تطوير  ج��رى  �إذ  و�ل��رق��اب��ة،  �لتنظيم  �ل��ث��ال��ث: 

�لنووية و�لإ�صعاعية، وهي يف طور  �ل�صالمة  هيئة 

�لتاأ�صي�س، لتكون هيئة م�صتقلة يف �ململكة، تهدف 

للحفاظ على �ل�صالمة �لذرية و�لإ�صعاعية لالأفر�د 

و�لبيئة و�ملن�صاآت �لنووية.

�خلطوة  ومتثل  �ل��ن��ووي،  �ل��وق��ود  دورة  �ل��ر�ب��ع: 

يف  �ل��ذ�ت��ي  �لك��ت��ف��اء  ط��ري��ق  يف  للمملكة  �لأوىل 

تاأهيل  �صي�صهم يف  �ل��ذي  �ل��ن��ووي،  �ل��وق��ود  �إن��ت��اج 

��صتك�صاف  عملية  يف  خمت�ّصني  �صعوديني  علماء 

يف  �ملكت�صبة  �خلرب�ت  وتوظيف  �ليور�نيوم  و�إنتاج 

من  �لطبيعية  �ململكة  مو�رد  لتطوير  �مل�صروع  هذ� 

�ليور�نيوم.

زيد بن هويدي الرويلي - كلية العلوم

فهم اآلخرين مفتاح التواصل الفعال

التطور الحقيقي لإلعالم

المملكة والعصر النووي

َ َ



حالياً  ي�سمى  ما  �أو  �جل��ودة  تُعد 

يف  �لأق�سام  بني  �لتناف�سي  �لتميز 

�جلامعات ثمرة لقناعة ذ�تية ورغبة 

�لأ�ساتذة  �أغلبية  قبل  من  جانحة 

ذلك  ويتحقق  �مليد�ن,  يف  �ملنفذين 

ع��ن��دم��ا ي��ت��ل��ق��ون �ل���دع���م �مل��ب��ا���س��ر 

قياد�تهم,  من  �مل�ستمر  و�لت�سجيع 

بتعبئة  �إ�سغالهم  طريق  عن  ولي�س 

متطلباتها  فر�ست  طويلة  من���اذج 

عليهم و�أكرثها غري قابلة للتطبيق.

�جلامعات  ت�سعى  �لتي  �جل���ودة 

وقطاعات �لتعليم �لأخرى لتطبيقها 

من  ت�����س��ت��ن�����س��خ  ول  ت�����س��ت��ورد  ل 

�لعلمية  ظروفها  لها  �أخ��رى  بيئات 

و�لرتبوية و�لجتماعية و�لقت�سادية 

فنلند�  ففي  و�ملعي�سية,  و�ل�سيا�سية 

يكون  �أن  يجب  �مل��ث��ال,  �سبيل  على 

على  حا�ساًل  �ل��ع��ام  �لتعليم  معلم 

وله  �أدن���ى,  كحد  �ملاج�ستري  درج��ة 

�لطرق  �أف�سل  �ختيار  يف  �حل��ري��ة 

�ملعلمون  ويتميز  ط��الب��ه,  لتعليم 

فيها ويف �ليابان بامتياز�ت �لأطباء 

تطبيق  �أردن�����ا  ف�����اإذ�  و�مل���ح���ام���ني, 

بد  فال  �ملحلية  �لبيئة  يف  جودتهم 

�أن ن�ستورد معها مقومات ومميز�ت 

بيئاتهم!

كما ل ميكن قيا�س �لأد�ء �لب�سري 

يف ق��ط��اع��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م م��ن خ��الل 

لتطبق  و�سعت  جامعدة  نظريات 

�إذ  �لعامة,  �حل��ي��اة  �أو  �مل�سانع  يف 

�سلوك  مو��سفات  �إدخ��ال  ميكن  ل 

للح�سول  �آل��ة  يف  �لإن�ساين  �لأد�ء 

على خمرجات حتدد م�ستوى متيزه 

�أو درج��ة ج��ودة �أد�ئ��ه, و�إمن��ا توجد 

موؤ�سر�ت ميكن �ل�ستدلل بها على 

ملمو�سة  دلل��ة  وذ�ت  �لأد�ء  ج��ودة 

من  �ل�سحيحة  �لأ�سياء  فعل  على 

�ملرة �لأوىل.

�لتقليدية  �جل��ودة 

ح��ك��م  يف  �أم�������س���ت 

�لتقاعد على م�ستوى 

و�جلامعات  �ل��ع��امل, 

ت�ستثمر  ز�ل����ت  م���ا 

�إد�ري�����ة  م��و���س��ة  يف 

�سالحيتها,  �نتهت 

وك���الت  �ُسكلت  �إذ 

للجودة يف �جلامعات 

يف  وجل��ان  و�لكليات 

غر�سها  �لأق�������س���ام 

�لتقومي  ت��خ��دم  م��ع��ل��وم��ات  جتميع 

مقّيمني  ��ستري�د  ثم  وم��ن  �ل��ذ�ت��ي, 

�ل��ل��ج��ان  وع��ل��ى  عليهم  و�ل�����س��رف 

�لوقت  ح��ان  وق��د  �سخية,  مببالغ 

حمل  �لتناف�سي  �لتميز  لإح����الل 

�جلودة يف �لتعليم بدء�ً من �لقاعدة.

يقول »ورغن 2006 , 22-21«: 

�ل�ساملة  �أو  �لنوعية  �أن �جلودة  »مع 

و�لتح�سني �ملتو��سل يف �لأق�سام �أمر 

مهم, �إل �أنها �أ�سبحت رطانة بالية, 

عابرة مت  �إد�ري��ة  مو�سة  بقايا  ومن 

�أكادميية  �أو���س��اط  �إىل  ��ستري�دها 

�لأغ��ل��ب«.  على  فيها  ر�غ��ب��ة  غ��ري 

م�سطلح  �ل�ساملة  »�جل��ودة  ويقول: 

تعريفه  وي�سعب  ��ستخد�مه  ي�سهل 

وق��ي��ا���س��ه, وه���و م��ف��ه��وم ي��ث��ري قلق 

�لكثري من �لأكادمييني«.

 :»29  ,1988 »غ��ارف��ني  وي��ق��ول 

»خربتنا جتعلنا منيز �جلودة �لنوعية 

عليها,  �أنظارنا  تقع  حني  ونتبناها 

ما  نخربكم  �أن  منا  تتوقعو�  ل  لكن 

�لذي جعلنا نتبناها �أو كيف نتبناها«. 

 ,2003 »ورغ��ن  �ل��روؤي��ة  ه��ذه  ويوؤيد 

خمت�س  �م��ت��الك  �أن  ر�أى  �إذ   »30
ج��ي��د�ً  م�����س��ق��ول��ة  �سمنية  مل��ع��رف��ة 

يعمل  �ل��ذي  باحلقل 

من  و�ح��دة  فيه هي 

�لتي  �لتميز  �سمات 

يت�سف بها �ملخت�س.

لذلك تُعد �جلودة 

من �لتعابري �ملعرفية 

�لتي ل ميكن �لتعبري 

���س��وغ��ه��ا  �أو  ع��ن��ه��ا 

ب���ك���ل���م���ات, ل��ك��ن��ه��ا 

لأنها  �سمنيا  تفهم 

للقيا�س,  قابلة  غري 

فالنظرة  ذل���ك  وم���ع 

مل  �جل��ودة  �إىل  �ل�سمنية  �لإيجابية 

ت��ع��د حت��ظ��ى ب��ال��ق��ب��ول يف ك��ث��ري من 

�أن  بعد  �لعايل,  �لتعليم  موؤ�س�سات 

ف��ق��دت �ل��ق��د����س��ة م��ن وج��ه��ة نظر 

تعد  مل  �إذ   ,»31  ,1993 »رمي�سكي 

�جلامعات يف منعة من �سرورة �إبد�ء 

وحتمل  �ل��ع��ام��ة  للمحا�سبة  قابلية 

�مل�سوؤولية نحو متيز �أد�ئها.

�لتميز  م��ن  �لإف����ادة  رمب��ا ميكن 

�لتناف�سي مبفهومه �حلديث �ملطبق 

تو�فر  حالة  يف  ر�ئ��دة  جامعات  يف 

�لأ�ساتذة  حرية  منها  عو�مل,  عدة 

يف تغطية مفرد�ت متطلبات �ملقرر 

�لعري�سة  �خلطوط  وفق  �لدر��سي 

وهذ�  �لعلمية,  �ملجال�س  من  �ملقرة 

ق��در�ت  يف  �لثقة  يعني  �لأ���س��ل��وب 

لهم  يتيح  مبا  وتاأهيلهم  �لأ���س��ات��ذة 

�خ��ت��ي��ار م��و���س��وع��ات م��ن��وع��ة لكل 

حم��ا���س��رة م��ن ع��دة م�����س��ادر تلبي 

حينها,  يف  �ل�����س��وق  م�����س��ت��ج��د�ت 

وتر�عي حاجات �لطلبة وقدر�تهم.

يحتم  �لأ����س���ل���وب  ه����ذ�  وجن����اح 

تنفيذية  خطة  عمل  �لأ�ساتذة  على 

ملو�سوعات �ملقرر يف بد�ية كل ف�سل 

بالتح�سري  �لطلبة  وتكليف  در��سي 

لكل حما�سرة, ويف بد�ية �ملحا�سرة 

يف  �ملو�سوع  بتهيئة  �لأ�ستاذ  يقوم 

�أن  طالب  كل  من  يطلب  ثم  دقائق, 

يقدم ما ح�سل عليه من معلومات, 

وبعد م�ساركة �جلميع يقوم �لأ�ستاذ 

بربط �ملعلومات �ملقدمة من �لطلبة 

و�لقيمي  و�ملهاري  �ملعريف  ب�سياقها 

ومناق�ستها وت�سحيح �ملعلومات �لتي 

ل تخدم مو�سوع �ملحا�سرة, و�لثناء 

يف  �ملتميزين  �لطلبة  ج��ه��ود  على 

حت�سريهم.

معنى هذ� �أي�ساً �أن �لأ�ستاذ جنح 

يف �نتز�ع �ملعلومات من �أفو�ه �لطلبة 

ومت تر�سيخها يف �أذهانهم �أولً باأول 

مما ي�ساهم يف فهم �ملو�سوع �لتايل, 

و�أ�سلوب  �ملقرر,  نهاية  حتى  وهكذ� 

عدد  حتديد  ي�ستوجب  هذ�  �لتميز 

يتجاوز  ل  مب��ا  �لف�سل  يف  �لطلبة 

�خلم�سة و�لع�سرين �أو �أقل, ويتطلب 

ون�ساباً  منا�سبة,  تهيئة  مهياأة  بيئة 

لالأ�ستاذ  يتيح  م��ق��ب��ولً  ت��دري�����س��ي��اً 

مع  و�لتفاعل  �مل�ستجد�ت  متابعة 

كل  �أد�ء  م�ستوى  ومعرفة  �لطلبة 

و�حد منهم على حده.

ي��ل��ي ذل����ك ت��ط��ب��ي��ق م���وؤ����س���ر�ت 

درج��ة  �أب��رزه��ا  وم��ن  �لأد�ء,  متيز 

�خلريجون  وه��م  �مل�ستفيدين  ر�سا 

وعدد  �ل�سوق  يف  �لعمل  و�أ�سحاب 

يف  توظيفهم  مت  �لذين  �خلريجني 

�ل�سنة �لأوىل بعد تخرجهم ون�سبهم, 

من  �خلدمة  مقدمي  ر�سا  و�أي�ساً 

حيث م�ستوى تاأهيل �ملنفذين ودرجة 

مت��ي��ز �أد�ئ���ه���م وج����ودة �خل��دم��ات, 

وم�ستويات  �لدر��سة,  بيئة  ومنا�سبة 

يف  �لتح�سيلية  �لطلبة  ت��ق��دي��ر�ت 

جميع مقرر�ت �لربنامج.

كلية الرتبية

مت�����س��ي �حل���ي���اة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 

�مل����د�ر�����س و�جل���ام���ع���ات ب��روت��ني 

حتى  �لن�ساطات  بع�س  يف  مت�سابه 

يف  فيكون  �سكلًيا,  بع�سها  كان  و�إن 

�لتعارف,  �أ�سبوع  �ل��در����س��ة  ب��د�ي��ة 

�ملادة  و�أ�ستاذ  �لطالب  يتعرف  وفيه 

�لأ�سابيع  يف  ثم  ومن  بع�سهم,  على 

�حلقيقية  �ل��ب��د�ي��ة  ت��ك��ون  �ل��ت��ال��ي��ة 

وتعلم  �لتعليم  لعملية  و�لنطالقة 

�ملو�د �لدر��سية.

�لدر��سي  �لف�سل  يقارب  وعندما 

على �لنهاية يقوم �أغلب �أع�ساء هيئة 

لإع��د�د  �لطالب  بتوجيه  �لتدري�س 

عر�س ملو�سوع ما يتعلق باملادة, ومن 

ثم يقوم �لطلبة بتقدمي تلك �لعرو�س 

�لطالب,  زمالئهم  على  و�سرحها 

�ملادة  �أ�ستاذ  يقوم  ذلك  خالل  ومن 

بتقييم عمل �لطالب كما يت�سنى له 

مت  �ل��ذي  �جلهد  خمرجات  معرفة 

�أ�سبوع  �سبقت  �لتي  �لأ�سابيع  خالل 

�لعر�س.

�لأ���س��ات��ذة  �أح���د  كلفنا  ي��وم  ذ�ت 

لن�سرحة  مو�سوع  باختيار  �لأفا�سل 

�ستة  ع��ددن��ا  وك���ان  زم��الئ��ن��ا,  على 

بالنجاح  �لعر�س  تكلل  وقد  طالب, 

�لأ���س��ت��اذ  �أن  ح��ت��ى  �حل��م��د,  وهلل 

رئي�س  ير�جعه  �أن  طلب  �مل�سرف 

ول�سوء �حلظ  �ملكتب,  �ملجموعة يف 

كنت �أنا من ير�أ�س تلك �ملجموعة.

��ستقبلني  �إل��ي��ه  ذهبت  وعندما 

يا  »تف�سل   وق��ال يل:  ترحاب  بكل 

ولدي« ثم �أعطاين ورقة وقال �سجل 

ون�سبة  �لطالب  �أ�سماء زمالئك  بها 

�لتي  �لدرجة  و�أعطهم  عملهم معك 

�أعتمدها؛  و�سوف  منا�سبة  تر�ها 

�ل���ذي جعلني يف ح��رية من  �لأم���ر 

�أع��ط��ي  �أن  ع��ل��ى  فعملت  �أم�����ري, 

فرف�س  �لكاملة,  �ل��درج��ة  �جلميع 

�إنه  وق��ال  قاطعاً,  رف�ساً  �لأ�ستاذ 

�جلميع  ياأخذ  �أن  �لعدل  من  لي�س 

�لدرجة �لكاملة, فحاولت �أن �أبرر له 

�مل�ساألة فلم ي�سمع مني وطلب �إعادة 

�لنظر يف �لتقييم.

وبعد �إعادة �لنظر عاودت �إعطاء 

و�أعطيت  عملو�  مما  �أك��رث  �جلميع 

هل  ولكن  �لكاملة,  �لدرجة  نف�سي 

وملاذ�  �لتقييم!  هذ�  ع��ادلً يف  كنت 

بطريقة  �مل���ادة  �أ���س��ت��اذ  يخربنا  مل 

�لزمالء!  ي�ستعد  لكي  �لتقيييم هذه 

مل  �أن��ن��ي  �أعتقد  �مل��ط��اف  نهاية  يف 

ُو�سعت يف حتٍد  ولكني  �أح��د�ً  �أظلم 

�أن  بيني وبني نف�سي لأول مرة منذ 

دخلت �جلامعة. 

عبدامللك حممد القباع

العلوم ال�سيا�سة 

أ. د. علي القرني

17 17الرأي
ت�سدر عن ق�سم �لإعالم 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �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

إحالل التميز التنافسي محل الجودة في التعليم

موقف بسيط وضعني في تحٍد أمام نفسي

ال تقل »متى تنتهي 
االختبارات ألرتاح«!

�ملتطلبات  م��ن  و�لإره�����اق  �ل��ت��ع��ب  ي�سيبنا  ك��ث��رية  �أح��ي��ان  يف 

وغريها,  �ل��درج��ات  ومتابعة  و�لخ��ت��ب��ار�ت  و�مل��ذ�ك��رة  �لدر��سية 

باأخرى,  �أو  بطريقة  �لتعب  هذ�  �أنف�سنا  عن  نخفف  �أن  فنحاول 

مقرر  جتاه  وهمومنا  م�ساعرنا  وم�ساركة  »�لف�سف�سة«  �إىل  فنلجاأ 

�أحيانا  ي�سعفنا  �لذي مل  �لوقت  �أو  �ملقرر  كمية هذ�  �أو جتاه  معني 

�ملقرر. هذ�  �حتياجات  لتلبية 

من  �أنف�سنا,  عن  للرتفيه  �آخ��ر  م�سلًكا  ن�سلك  �أخ��رى  و�أحياًنا 

حُمبب  مكان  �إىل  �خلروج  �أو  �ليوتيوب,  �أو  �لتلفاز  م�ساهدة  خالل 

يف  ورغبة  �لر�حة  عن  بحثاً  هذ�  كل  �لأ�سدقاء,  �أحد  مع  للتنزه 

و�ملذ�كرة. �لدر��سة  مبتطلبات  �ملزدحمة  �لأجو�ء  عن  قلياًل  �لبعد 

تر�ب  من  خلق  فاجل�سد  وروح«,  »ج�سد  من  خليط  كب�سر  نحن 

تعاىل  قال  �سماوي,  ن  مكِوّ و�لروح  �أر�سي,  مكون  �أنه  يعني  وهذ� 

من  تكون  �جل�سد  �سعادة  ف��اإن  وعليه  روحنا«,  من  فيه  »فنفخنا 

فتكون  ور�ح��ت��ه��ا  �ل��روح  �سعادة  �أم��ا  منها,  خلقت  �لتي  �لأر����س 

دنيوية. �أر�سية  باأ�سياء  كونها  من  �أكرث  رفيعة  معنوية  باأ�سياء 

موؤقتاً  �إ�سباعها  يكون  رغباتنا  ت�سبع  �لتي  �لأر�سية  �لأ�سياء  كل 

�لأر�س »فهي �سعادة للج�سد«, وكثري�ً ما نخطئ  بب�ساطة من  لأنها 

�ل�سماء  �لروح يف  بينما غذ�ء  فنغذي �جل�سد,  �لروح  فهم جوع  يف 

�سالة  ذلك  لتحقيق  �لو�سائل  و�أهم  فينا,  نفخها  �لتي  �هلل  َروح  يف 

وت�سعد  وتطمئن  �لروح  فيها  تتغذى  ذكر,  قر�آن,  قر�ءة  دعاء,  وتر, 

و�لر�سا. و�لطماأنينة  بالإيجابية  نفو�سنا  فتمتلئ  وت�سكن 

يف  �جتهدُت  و�إن  حتى  �أقد�ره,  يف  �جلميل  لنا  كتب  قد  �هلل  �إن 

�إن  يقني  على  ك��ون  �أ مر�سية,  �لنتيجة  تكن  مل  ولكن  معني,  �أم��ر 

لنا  �إل وفتح  باًبا  �أغلق �هلل عنا  �أجمل, فما  �لقدر يخبئ يل هدية 

مما  خيبتنا  ولنحول  ب��و�ب,  �لأ على  �لوقوف  نطل  فال  �آخر,  باًبا 

�سكرمت  »ولئن  و�متنان  �سكر  �إىل  �مل��رة  هذه  حتقيقه  ن�ستطع  مل 

زيدنكم«. لأ

و�ملهام  �لكتب  عن  بعيًد�  �أرو�ح��ن��ا  لإ�سباع  �أوق��ات��اً  لن�ستقطع 

مو�قع  لن�ستغل  لذتها,  ونعي�س  �هلل  مع  بخلو�ت  لنت�سل  �لدر��سية, 

و�مللهمني  �ملحفزين  ���س��خ��ا���س  �لأ ون��ت��اب��ع  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����س��ل 

�أحمد  و�لدكتور  ح�سني,  م�سطفى  �لد�عية  مثل  �أ�سلوبهم  ب�سال�سة 

�ل�سقريي,  �أحمد  و�لد�عية  �لعثيم,  �سلطان  و�لدكتور  ع��م��ارة, 

كثري. وغريهم 

و�سعها«  �إل  نف�ًسا  �هلل  يكلف  »ل  بذكاء  �ل�سغوط  مع  ولنتعامل 

�أن  �أو  وو�جبات  متطلبات  من  علينا  ما  نهمل  �أو  نتكا�سل  �أن  دون 

�ملكان  ي�سعنا يف هذ�  �أن �هلل مل  ولنتاأكد  �سعتي«,  نقول »هذه هي 

�إل وو�سع لدينا �لقدرة على جتاوزه وما يزيدنا  وعلى هذ� �حلال 

�ملعنى  ياأتي  وهنا  �لعاملني,  رب  من  بتوفيق  ويقيناً  و�إر�دة  قوة  �إل 

�لكرمية. لالآية  �حلقيقي 

من  و�حذرو�  و�لجتهاد  �جلد  بهذ�  ون�سعد  بلحظاتنا  لن�ستمتع 

عن  عبارة  حياتنا  فتكون  لأرت��اح«  �لفرتة  هذه  تنتهي  »متى  قول 

�لعظيم  ب��اهلل  ونثق  �هلل  على  لنتوكل  لل�سعادة,  و�نتظار  ف��رت�ت 

�أبعدنا  �ل�سوء,  د�ئرة  عليهم  �ل�سوء  ظن  باهلل  �لظانني  �أن  ونتذكر 

عنهم. و�إياكم  �هلل 

م�ستقرها  و�لرزق  و�لتوفيق  و�لر�حة  �ل�سعادة  �أن  لنتذكر  ختاًما, 

�هلل  �سلى  بالر�سول  �ملعر�ج  ق�سة  �أ�سر�ر  من  وهذ�  �ل�سماء,  يف 

قري�س,  بني  من  �لت�سييق  عليه  ز�د  بعدما  �ل�سماء  �إىل  و�سلم  عليه 

�لتوفيق  �هلل  �أ�ساأل  ويطمئنه,  وي�سعده  عنه  يفرج  �أن  �هلل  ف��اأر�د 

ولكم. و�لآخرة يل  �لدنيا  يف  �لعليا  و�لدرجات  و�ل�سكينة  و�لر�حة 

وجدان املطريي

كلية التمري�ض



لوحة الفعاليات

25 رجب22 رجب

26 رجب23 رجب

29 رجب24 رجب

26 رجب22 رجب

29 رجب23 رجب

1 �شعبان24 رجب

محاضرةفعالية

فعاليةفعالية

المنتدىورشة

محاضرةمحاضرة

ورشةورشة

دورةبرنامج

�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

نهائي بطولة كاأ�س معايل مدير اجلامعة

الوقت: بعد �صالة املغرب

اجلهة املنظمة: وكالة العمادة لل�صوؤون الريا�صية

املكان: ملعب اجلامعة

م�صرية العطاء واملجد للطالبات

الوقت: ومن ١١�س  اإىل ١م

اجلهة املنظمة: كلية الآداب

املكان: مدرج ٤

�صركاء النجاح للطالبات

الوقت: من ٨ �س اإىل ١ظ

اجلهة املنظمة: كلية الآداب ـ وحدة الن�صاط

املكان: بهو كلية الآداب

اليوم العاملي لل�صعادة  للطالبات

الوقت: من ٨�س  اإىل ١م

اجلهة املنظمة: كلية الآداب ـ وحدة الن�صاط

املكان: بهو الكلية

بيننا موهبة للطالبات

الوقت: من ٨ �س اإىل ١ظ

اجلهة املنظمة: كلية الآداب ـ وحدة الن�صاط

املكان: بهو كلية الآداب

 الوطني الأول لل�صياقة الوقائية للمراأة

الوقت: من ٤م  اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: جمعية الأطفال املعاقني

املكان: مركز الدويل للمعار�س واملوؤمترات

حياتك بني يديك للطالبات

الوقت: من ١٠�س اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: كلية الآداب ـ ق�صم الدرا�صات 

الجتماعية

املكان: بهو كلية الآداب

اأهمية التنمية امل�صتدامة للطالبات

الوقت: من ٨�س اإىل ١م

اجلهة املنظمة: كلية الآداب ـ ق�صم الدرا�صات 

الجتماعية

املكان: بهو الكلية

اإجنازات املراأة وال�صباب للطالبات

الوقت: من ٨ �س اإىل ١ظ

اجلهة املنظمة: كلية الآداب ـ ق�صم التاريخ

املكان: بهو كلية الآداب

الإيجابية يف بيئة العمل للموظفات

الوقت: من ٨ �س اإىل ١٢ ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات٦

التدريب على الأداء امل�صرحي للطالبات

الوقت: من ٢ م اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: كلية الآداب

املكان: مدرج ٤

مهارات احلديث والإلقاء للموظفات

الوقت: من ٨�س اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦
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دورةالمؤتمر

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: املهارات الأ�ضا�ضية يف الت�ضال والت�ا�ضل

امل�ؤلف: عبد اللطيف دبيان الع�يف

ال�ضنة: 1439

العملية الت�سالية والذي فاز بجائزة  ي�ساهم كتاب تعريفات الت�سال وعنا�سر   •
جامعة امللك �سع�د للتميز يف املعرفة باللغة العربية ومناذجها وم�ست�ياتها وفق اأحدث 

الجتاهات التنظريية يف العامل، فالقارئ يحتاج اإىل مثل هذا الن�ع من الكتب التي 

تفتقدها املكتبة العربية، ولذا جند م��س�ع الكتاب يف غاية الأهمية واملكتبة العربية 

ح�ل  العربية  باللغة  للمعرفة  اإ�سافة  الكتاب  يعد  كما  مثله.  من  املزيد  اإىل  بحاجة 

الت�سال والتي يحتاجها اجلميع يف ظل النت�سار الكثيف ل��سائل الت�سال ودورها 

يف حياتنا.

مقدمة يف ال�بائيات

ي�ستهدف  وال���ذي  ال�بائيات«  يف  »مقدمة  كتاب  ي�ستعر�س 

املبتدئني اأ�سا�سيات علم ال�بائيات، وانت�سار الأمرا�س واأثرها على 

املجتمعات، واأ�سا�سيات البحث العلمي يف الأبحاث ال�سحية من 

خالل الدرا�سات التجريبية ودرا�سات املالحظة مبختلف اأن�اعها. 

كذلك ناق�س اأ�ساليب تطبيق الطرق ال�قائية، واأ�ساليب التق�سي 

ال�بائي، واملراقبة والتق�مي، كما يتميز ب�سه�لة اللغة امل�ستعملة يف 

ت��سيح اأ�سا�سيات علم ال�بائيات، وا�ستعمال الأمثلة املبنية على 

كذلك  الت��سيحية،  واجلداول  الر�س�مات  وا�ستخدام  الرباهني، 

ي�جد متارين تق�ميية يف كل ف�سل لتق�مي مدى ا�ستيعاب القارئ 

للمعل�مات املذك�رة يف الكتاب.

مطاعن  د.اإبراهيم  املتخ�س�س  األفه  الكتاب  اأن  ذكره  يجدر 

ق�سادي.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

الدويل ال�صنوي التا�صع للجمعية ال�صعودية للرعاية 

احلرجة

الوقت: من ٨�س  اإىل ٤م

تنظيم: الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات ال�صحية

املكان: م�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي

التدري�س امل�صغر لأع�صاء هيئة التدري�س

الوقت: من ٤م  اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�س

 التعليم الرقمي

الوقت: من ٨�س  اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: بي ام اإي العاملية املحدودة

املكان: فندق ماريوت

نظرية الذكاءات املتعددة يف التدري�س اجلامعي 

لع�صوات هيئة التدري�س

الوقت: من ٨م  اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٥

امللتقى ال�صعودي الدويل الثاين للجودة

الوقت: من ١٠�س  اإىل ٧م

اجلهة املنظمة: �صعودي كوالك�س

املكان: مركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س

مهارات البحث يف حمركات البحث للطالب

الوقت: من ٤م  اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: معهد اللغويات

التخ�ص�صات ال�صحية

الوقت: من ٨�س  اإىل ٤م

تنظيم: جامعة امللك �صعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية 

املكان: جامعة امللك �صعود بن عبدالعزيز للعلوم 

ال�صحية – مركز املوؤمترات

دعم تعليم الطالب لأع�صاء هيئة التدري�س

الوقت: من ٤م  اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�س

خطة العمل الناجحة مل�صروعك الريادي  »رجال«

الوقت: من ٤ م اإىل  ٨م

اجلهة املنظمة: معهد امللك �صلمان لريادة الأعمال

املكان: مبنى ٦ الدور الثاين قاعة التدريب

نظام اإدارة التعليم blackboard  لأع�صاء هيئة 

التدري�س

الوقت: من ٤م  اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�س

تطوير وتنمية م�صروعك الريادي »رجال«

الوقت: من ٤ م اإىل  ٨م

اجلهة املنظمة: معهد امللك �صلمان لريادة الأعمال

املكان: مبنى ٦ الدور الثاين قاعة التدريب

اإعداد ال�صتمارات الإلكرتونية  لع�صوات هيئة 

التدري�س

الوقت: من ٩�س  اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٢

�سعبان 

1439ه�

( ابريل )

2018م
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ح���ّدث���ت ج��وج��ل ق��ائ��م��ة ت��ط��ب��ي��ق��ات ب��رن��ام��ج 

متجرها  يف   »Android Excellence«

فيه  تعر�ض  ال��ذي  الربنامج  وه��و  ب��اي،  جوجل 

تر�شحها  التي  اأندرويد  تطبيقات  اأف�شل  جوجل 

للم�شتخدمني، ويتم حتديثه كل ثاثة �شهور لإبراز 

واأف�شل  للجودة،  وفًقا  والألعاب  التطبيقات  اأهم 

جتربة ا�شتخدام، اإ�شافًة اإىل الأداء التقني القوي.

وقد ك�شفت جوجل عن قائمة حتديث برنامج 

»Android Excellence« ل�شهر اأبريل 2018، 

والتي تت�شمن 13 تطبيًقا و11 لعبة، وهي:

 Adobe Photoshop Lightroom  *

CC: ت��ط��ب��ي��ق م���ن �أدوب�������ي مي��ك��ن��ك م���ن خ��ال��ه 
ر�ئ��ع، حيث  �لفوتوغر�فية ب�شكل  حت�شني �شورك 

فيه  ت��وج��د  م��ك��ان  �أي  يف  �ل�شور  �لتقاط  ميكنك 

ومن ثم تنظيم هذه �ل�شور وتعديلها با�شتخد�م 

ل��ت��ك��ون  �جل����دي����دة   Lightroom CC م���ي���زة 

جاهزة مل�شاركتها من �أي مكان تريده.

 Seven – 7 Minute Workout  *

م�شغولً  كنت  اإذا   :Training Challenge
الريا�شة  ملمار�شة  وق��ت  ل��دي��ك  ولي�ض  دائ��ًم��ا 

اللتزام  لك  يتيح  ال��ذي  التطبيق  هذا  ا�شتخدم 

فقط  دق��ائ��ق   7 يف  الريا�شية  متريناتك  ب���اأداء 

للحفاظ على لياقتك البدنية.

 SoloLearn: Learn to Code for  *

ت��ت��ي��ح تعلم  �ل��ت��ى  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  �أه����م  Free: م��ن 
�ل���رجم���ة ب�����ش��ه��ول��ة، مي��ك��ن��ك م���ن خ���ال���ه تعلم 

جم��م��وع��ة م��ن ل��غ��ات �ل��رجم��ة م��ث��ل HTML و

و  Javaو  Pythonو  PHPو  JavaScript
�لتعليم  وط��ري��ق��ة  وغ���ره���ا،   SQLو  #Cو  ++C
ملختلف هذه �للغات و�ح��دة وتعتمد على تقدمي 

مقاطع فيديو وم�شابقات باأ�شلوب ممتع ومفيد.

اأحد   :Keeper Password Manager  *

اخلا�شة  امل���رور  كلمات  حماية  تطبيقات  اأه��م 

تعتمد  مرور  كلمة  باإن�شاء  يقوم  لأنه  بح�شاباتك 

على مفتاح ت�شفري يبلغ طوله 256 بت، كما يتميز 

بخا�شية التدمري الذاتي حيث اإذا مت اإدخال كلمة 

يقوم  بطريقة خاطئة  م��رات   5 من  اأك��ر  امل��رور 

الربنامج مب�شح كل البيانات املُخزنة، كما ميكنك 

ت�شجيل الدخول با�شتخدام ما�شح ب�شمة الأ�شبع 

والتعرف على الوجه.

يعتر   :MobiSystems OfficeSuite  *

�لأوفي�س حتميااً يف جوجل  تطبيقات  �أك��ر  من 

م��ل��ي��ون جهاز   200 ع��ل��ى  تثبيته  ب���اي ح��ي��ث مت 

يف 195 بلد�اً، يتيح عر�س م�شتند�ت Word و 

و�إن�شائها  وحتريرها   PowerPointو  Excel
ب�����ش��ه��ول��ة وت��ن��ف��ي��ذ م��ل��ف��ات PDF م��ت��ق��دم��ة وم��ن 

�أهم مميز�ته �أنه يتيح لك عر�س و�إن�شاء وحترير 

�لوثائق �ملكتبية �ملعقدة با�شتخد�م و�جهة �شطح 

�ملكتب.

* Keepsafe Photo Vault: تطبيق يتيح 
للم�شتخدم اإمكانية حفظ ال�شور ومقاطع الفيديو 

مع  تختارها،  مرور  بكلمة  اآمن حممي  يف جملد 

اإمكانية تاأمينه من خال ب�شمة الأ�شبع، و يعطيك 

تنبيهات اإذا حدث اأي حماولة اخرتاق مللفاتك.

تطبيقات  �أف�����ش��ل  م���ن   :Hostelworld  *

�ل�شفر على جوجل باي، يوفر دليااً للم�شافرين 

�لتكلفة  منخف�شة  و�لفنادق  �لنزل  عن  للبحث 

 � بني �أكر من 36000 خيار يف �أكر من 170 بلداً

حول �لعامل، كما يقوم �لتطبيق بتو�شيح �أف�شل 

�ملعامل �ل�شياحية يف �لدولة �لتي ترغب يف �ل�شفر 

�إليها.

* WPS Office: يعترب من اأف�شل تطبيقات 

الأوفي�ض،  ملفات  وحت��ري��ر  اإن�شاء  يف  اأن��دروي��د 

ملفات  اإىل   PDF ملفات  اإىل حتويل  بالإ�شافة 

وتق�شيم  ودم��ج   PDF ملفات  وتوقيع   Word
م�شح  اإمكانية  اإىل  بالإ�شافة   ،PDF ملفات 

ملفات  اإىل  وحتويلها  �شوئًيا  الورقية  امل�شتندات 

PDF با�شتخدام الكامريا.
 :CodyCross: Crossword Puzzles *

لعبة للكلمات �ملتقاطعة توفر لك طرقااً جديدة 

للتحدي من خ��ال �لعديد من �لأل��غ��از، ميكنك 

���ا يف و���ش��ع �مل��غ��ام��رة �أو �ل����ش���ر�ك  �ل��ل��ع��ب جم���اناً

ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ى ح�����زم خ���ا����ش���ة ذ�ت م��و����ش��ي��ع 

وحمتوى  متنوعة  �شعوبة  وم�شتويات  خمتلفة 

�أ�شبوعي جديد.

 MARVEL Contest of  *

وجها  امللحمي  للقتال  ا�شتعد   :Champions
ل��وج��ه م��ع اأب���ط���ال واأ����ش���رار م��ارف��ل اخل��ارق��ني 

احلا�شمة،  الكونية  املواجهة  يف  لك  واملف�شلني 

لت�شبح  اأ�شدقائك  مع  اللعب  وابداأ  فريًقا  اأن�شئ 

بطل مارفل.

يف  ت���دور  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  لعبة   :Orbital 1  *

وقد �شممت هذه  �لكو�كب  �لوقت �حلقيقي بني 

�لأب��ع��اد  ثاثية  بيئة  يف  ب��احل��رك��ة  �ملليئة  �للعبة 

خال  من  وذل��ك  لعب،  جتربة  باأف�شل  لت�شعرك 

فريق  لبناء  و�لأ�شلحة  �ملقاتلني  وحت��دي��ث  جمع 

مثايل خلو�س �ملعارك.

 Angry مثل:  اأخ���رى  لأل��ع��اب  بالإ�شافة     

ولعبة   Rooms of Doom ولعبة   Birds 2
 Sky ولعبة   Little Panda Restaurant
من  اأخ����رى  جم��م��وع��ة  ج��ان��ب  اإىل   ،Dancer

الألعاب.
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و�شل  التي مت حذفها  احل�شابات  اإجمايل عدد  اأن  موؤخراً،  تويرت  اأعلن 

اإىل 1.2 مليون ح�شاب، وذلك منذ 2015 وحتى نهاية 2017، جاء ذلك يف 

اأحدث تقارير تويرت حول ال�شفافية.

ما  اإيقاف  مت   ،2017 عام  من  الثاين  الن�شف  اأنه خال  التقرير  وذكر 

بت�شجيع  متعلقة  انتهاكات  ب�شبب  دائم  ب�شكل  274،460 ح�شاباً  جمموعه 

بالأ�شهر  % مقارنة   8.4 بن�شبة  انخفا�شاً  الأرق��ام  وت�شكل هذه  الإره��اب، 

ال�شتة املا�شية، وهي الفرتة الثانية على التوايل من التقارير التي ي�شهد فيها 

تويرت انخفا�شاً يف عدد احل�شابات املحذوفة لهذا ال�شبب.

وخال الفرتة من 1 اأغ�شط�ض 2015 اإىل 31 دي�شمرب 2017، قام تويرت 

وقالت  الإرهاب،  بت�شجيع  املتعلقة  النتهاكات  ب�شبب   1،210،357 بحذف 

ال�شركة اإن 74 % من احل�شابات املحذوفة يف اآخر فرتة اأغلقت قبل ن�شر 

اأوىل تغريداتها.

من  اأقل  اإيقاف  على  �شاعدت  احلكومية  الطلبات  اأن  اإىل  تويرت  وت�شري 

0.2 % من تلك احل�شابات، وتعك�ض هذه الن�شبة انخفا�شاً بن�شبة 50 % يف 
احل�شابات املُبلغ عنها مقارنًة بالتقرير ال�شابق.

يذكر اأن موقع »تويرت« واجه الكثري من ال�شغوط من احلكومات عرب العامل 

للعنف والعتداءات،  الذين يروجون  للتخل�ض من املتطرفني وامل�شتخدمني 

اأن يكون من�شة مفتوحة حلرية التعبري  مع احلفاظ يف الوقت نف�شه على 

ملايني امل�شتخدمني الآخرين.
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قائمة بأفضل تطبيقات وألعاب متجر 
»جوجل بالي«

بسبب انتهاكات متعلقة باإلرهاب

»تويتر« يحذف 1.2 مليون حساب خالل 3 سنوات

عرب  الت�شوق  �شركة  عماء  من  مئات  ح�شابات  اإغ��اق  اأث��ار 

لل�شركة  النتقادات  العديد من  »اأم��ازون«  الأ�شهر عاملًيا  الإنرتنت 

على مواقع التوا�شل الجتماعي، و�شجل العماء غ�شبهم لإغاق 

ح�شاباتهم على اأمازون ب�شورة غام�شة.

وذكر العماء اأنه اأثناء حماولة ت�شجيل الدخول اإىل ح�شاباتهم 

الربيد  بهذا  خا�ض  ح�شاب  يوجد  ل  اأن��ه  تت�شمن  ر�شالة  تظهر 

الإلكرتوين، ويبدو اأن امل�شكلة قد اأ�شابت اأع�شاء احل�شاب املميز 

Prime واحل�شاب العادي على حد �شواء.
التوا�شل مع ال�شركة تتباين ا�شتجاباتها  اأنه عند  اأي�ًشا  وذكروا 

اإخطار  فيتم  للم�شكلة؛  خمتلفة  تف�شريات  لهم  وتقدم  بل  لهم، 

البع�ض مبخالفتهم ل�شروط خدمة اأمازون دون حتديد نوع املخالفة 

خدمة  من  وا�شحة  ردود  على  يح�شلوا  مل  والبع�ض  املق�شودة 

العماء.

اإن�شايدر« قيام بع�ض املت�شررين  اأكد تقرير ملوقع »بيزن�ض  وقد 

باإن�شاء جمموعة على في�شبوك ت�شم اأكر من 3000 ع�شو، وقد 

اعرتف بع�ض الأع�شاء مبخالفتهم ل�شروط اخلدمة بالفعل ومتثلت 

ا�شتلموها  قد  ملنتجات  اإيجابية  تعليقات  تركهم  يف  املخالفات 

جماًنا اأو من خال بطاقة هدايا. اأما الآخرون فيوؤكدون اأن �شبب 

اإلغاء احل�شابات ل يزال جمهولً. كما اأن�شاأ اأكر من 700 ع�شو 

جمموعة اأخرى على الفي�شبوك لبحث كيفية رفع دعوى ق�شائية 

بتداول  البع�ض  وق��ام  ال�شهرية،  الإل��ك��رتوين  الت�شوق  �شركة  �شد 

ها�شتاج #AmazonClosed على تويرت.

من ناحية اأخرى اأكد تقرير ملوقع CNBC على زعم اأمازون اأن 

هناك اأع�شاًء خمالفني لها وراء حملة النتقادات على في�شبوك، 

ال�شروط،  نتيجة خمالفة  اإل  يتم  اإغاق احل�شابات ل  اأن  واأكدت 

وذكر اأن هذه العا�شفة تاأتي بعد مهاجمة الرئي�ض الأمريكي ترامب 

لأمازون موؤخًرا.

اإجراءات  �شتتخذ  باأنها  اأم��ازون  ل�شركة  من جانبه �شرح ممثل 

اأنه  اأ�شاف  املجتمعية. كما  القواعد  ينتهكون  املخالفني ومن  �شد 

يتوجب على اأي ع�شو يظن اأن ح�شابه مت اإغاقه عن طريق اخلطاأ 

الإج��راء  واتخاذ  م�شكلته  ملراجعة  مبا�شرًة  ال�شركة  مع  التوا�شل 

املنا�شب.
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غموض إغالق حسابات عمالء 
»أمازون« يثير انتقادات

ميزة جديدة في واتساب تتعلق 
بالتسجيالت الصوتية

قرر تطبيق الرتا�شل الفوري ال�شهري »وات�شاب« طرح حتديث جديد، 

�شيتم تعميمه قريباً على كافة م�شتخدميه.

واأ�شار موقع »جي اإ�ض اإم اآرينا« التقني املتخ�ش�ض اإىل اأن التطبيق 

طرح فعلياً يف ن�شخة »البيتا« اخلا�شة به على نظام ت�شغيل »اأندرويد«، 

حتديثاً، �شيكون مبثابة »تغيري كبري« يف طريقة ا�شتخدام »وات�شاب«.

وبح�شب وكالة »�شبونتيك« يتمثل التحديث اجلديد يف اأنه �شيت�شمن 

ميزة جديدة، تتعلق بالت�شجيات ال�شوتية، والتي لن يحتاج امل�شتخدم 

ر�شالة  اأية  ت�شجيل  يتم  حتى  بيديه  مطولة«  »�شغطة  اإىل  خالها  من 

�شوتية.

بعد تثبيت امل�شتخدم التحديث اجلديد على »وات�شاب«، �شيظهر له 

مترير  اأو  واح��دة  نقرة  خال  من  وميكن  جديد،  »ميكروفون«  اأيقونة 

لتمريرة  اإل  يحتاج  ولن  الت�شجيل،  يبداأ  اأن  واح��دة  مرة  عليه  اأ�شبعه 

�شريعة اأخرى لوقف اأو انهاء الت�شجيل.
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تعد اأمرا�ض القلب وال�سرايني امل�سبب الأول للوفاة على 

اأو معنيان:  له جانبان  الُعرف  والقلب يف  العامل،  م�ستوى 

فهو  اجل�سدي  اأم��ا  روح���ي«،  و»معنوي  ج�سدي«  »ح�سي 

ع�سلية  كتلة  وهو  ال�سدري  القف�ض  يف  املوجود  الع�سو 

�سبعني  ح��وايل  وينب�ض  تقريًبا،  ج��رام   300 ح��وايل  يزن 

وهو  الدم،  من  لرتات  خم�سة  وي�سخ  الدقيقة،  يف  نب�سة 

من الأع�ساء احليوية يف اجل�سم لأنه يعمل كم�سخة للدم 

عرب �سبكة حمكمة من الأوعية الدموية يبلغ طولها 100 

بالأوك�سجني  اجل�سم  خاليا  وميد  تقريًبا،  مرت  كيلو  األف 

بجميع  اجل�سم  ليقوم  الالزمة  الطاقة  لإنتاج  وال��غ��ذاء، 

وظائفه احليوية، واأي اختالل يف وظائف القلب ينتج عنه 

قلة تروية جلميع اأع�ساء اجل�سم فيف�سد اجل�سم كله.

وهو  والعواطف،  بالروح  فريتبط  املعنوي  القلب  اأم��ا 

احلقد  ب��اأم��را���ض  وي�����س��اب  وحقيقته،  الإن�����س��ان  ج��وه��ر 

اأمرا�ض  اإىل  توؤدي  التي  الأمرا�ض  والبغ�ساء وغريها من 

اجل�سد  اإن يف  »األ  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  ع�سوية. 

واإذا ف�سدت ف�سد  كله،  اإذا �سلحت �سلح اجل�سد  م�سغة 

اجل�سد كله، األ وهي القلب«.

لأمرا�ض  رئي�ًسا  �سبًبا  ال�سحي  ويعد منط احلياة غري 

تناولها  ي�ساعد  اأطعمة  وهناك  الدموية،  والأوعية  القلب 

والثوم  ال��رم��ان  منها  القلب،  �سحة  على  احلفاظ  على 

والربوكلي  والبطيخ  وامل��وز  والتفاح  والزيتون  والأف��وك��ادو 

احلبوب  كذلك  وغ��ريه��ا،  وال�سمندر  والكركم  والهليون 

الكاملة والبقوليات واملك�سرات والأ�سماك، وبالعموم يعد 

تناول الغذاء ال�سحي املتوازن وممار�سة الريا�سة وتنظيم 

�ساعات النوم من ال�سروريات للحفاظ على كفاءة الأوعية 

العالج  اإىل  واللجوء  بالأمرا�ض  الإ�سابة  وقبل  الدموية. 

الطبيعية  ال�سيدليات  يف  موجود  دواء  هناك  الكيميائي، 

النا�ض،  الأذك��ار، يغفل عنه كثري من  والإميانية و�سيدلية 

اأي�ًسا البعد عن اهلل واللهو وكرثة الكالم وكرثة النوم من 

عديدة  دار�سات  اأ�سارت  فقد  القلب،  اأمرا�ض  م�سببات 

الأدرينالني  اإف��راز  تزيد  والقلق  والغ�سب  التوتر  اأن  اإىل 

الأث��ر  ذات  التوتر  هرمونات  من  وغريها  والكورتيزون 

ال�سلبي على الأوعية الدموية.

وعالج ذلك كله يف ال�سيدلية الإميانية، فالقراآن �سفاء 

جاءتكم  قد  النا�ض  اأيها  »يا  تعاىل:  قال  القلب،  لأمرا�ض 

ورحمٌة  وه��دى  ال�سدور  يف  ملا  و�سفاءٌ  ربكم  من  موعٌظة 

مبا  �سدرك  ي�سيق  اأن��ك  نعلم  »ولقد  وق��ال:  للموؤمنني«. 

يقولون، ف�سبح بحمد ربك وكن من ال�ساجدين، واعبد ربك 

حتى ياأتيك اليقني«. وقال: »الذين اآمنوا وتطمئن قلوبهم 

 تطمئن القلوب«.
هَّ

، األ بذكر اهلل
هَّ

بذكر اهلل

فاطمئنان القلب بذكر اهلل يحفز اجلهاز الع�سبي لإفراز 

اإيجابياً  اأثراً  يحدث  الذى  الطبيعي  املهدئ  »الأندروفني« 

ال�سلوات  على  املحافظة  اأي�ًسا  وال�سرايني،  القلب  على 

والأذكار يف اأوقاتها يحافظ على اإيقاع ال�سعة البيولوجية 

بال�سكل ال�سحيح، وهذا يقي من كثري من الأمرا�ض.

يقول اأحد ال�سلف: »يغنيك عن الدنيا م�سحف �سريف، 

وثوب  ورغيف،  ماء  وك��وب  خفيف،  ومتاع  لطيف،  وبيت 

العزلة  الأذك��ار،  »الدواء يف �سيدلية  اآخر:  نظيف«. وقال 

يف  وغناك  لربك،  طائعاً  اأ�سبحت  ف��اإذا  الأفكار،  مملكة 

قلبك، اآمن يف �سربك، فقد ح�سلت على ال�سعادة، وبلغت 

�ساعة،  ت�ساوي هم  الدنيا خداعة، ل  اأن  واعلم  ال�سيادة، 

فاجعلها لربك �سعياً وطاعة«.

التوا�سع  ع�سري  على  الإميانية  ال�سيدلية  كما حتتوي 

ا�ستكى �ساب من  البعد عن اهلل، فقد  وفيه �سفاء ملر�ض 

»عليك  له:  فقال  الثوري،  ل�سفيان  اهلل  عن  البعد  مر�ض 

�سع  التوا�سع،  وع�سري  ال�سرب،  وورق  الإخال�ض،  بعروق 

ذلك يف اإناء التقوى و�سب عليه ماء اخل�سية، واأوقد عليه 

ماء احلزن، و�سّفه مب�سفاة املراقبة، وتناوله بكف ال�سدق، 

وا�سربه بكاأ�ض ال�ستغفار، ومت�سم�ض بالورع، واأبعد نف�سك 

عن احلر�ض والطمع ت�سفى من مر�سك باإذن اهلل«.

اأ. د. جمال الدين اإبراهيم هري�سه

كلية ال�سيدلة
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لالإعاقة  اخلام�ض  ال��دويل  املوؤمتر  موؤخراً  قيم 
ُ
اأ

مركز  م��ن  بتنظيم  ال��ري��ا���ض  مدينة  يف  وال��ت��اأه��ي��ل 

املوؤمتر  يف  و�سارك  الإعاقة،  لأبحاث  �سلمان  امللك 

التفاعل بني  عدة م�ساريع تقنية حتت مظلة معمل 

عبدالعزيز  امللك  ملدينة  التابع  واحلا�سب  الإن�سان 

البحثية  املجموعة  م��ع  بالتعاون  والتقنية  للعلوم 

وكلية  �سعود  امللك  جامعة  يف  الربجميات  لهند�سة 

نورة  الأم��رية  واملعلومات يف جامعة  احلا�سب  علوم 

بنت عبدالرحمن.

»تطبيق اإعادة التاأهيل التفاعلي ملر�سى ال�سكتات 

املوؤمتر  يف  امل�ساركة  امل�ساريع  اأحد  كان  الدماغية« 

والذي يخدم مر�سى ال�سكتات الدماغية على وجه 

ملرحلة  داعمة  متقدمة  تقنيات  بتوفري  اخل�سو�ض 

اإعادة التاأهيل بعد تعر�سهم لل�سكتة الدماغية؛ حيث 

الأمرا�ض  اأكرث  قائمة  الدماغية  ال�سكتات  تت�سدر 

العامل  حول  املدى  طويلة  والإعاقات  للوفاة  م�سبباً 

مما جعلها ت�سكل حتدياً يف جمال ال�سحة والرعاية 

الجتماعية.

اأن  العلمية  والأب��ح��اث  ال��درا���س��ات  اأثبتت  وق��د 

التدخل املبكر لعالج هذه احلالت من خالل برامج 

فعالً يف حت�سني حياة  التاأهيل املنا�سبة تلعب دوراً 

املر�سى وم�ساعدتهم على ا�ستعادة قدراتهم احلركية 

والذهنية وبالتايل ا�ستقالليتهم. كما �سكلت التقنيات 

احلديثة نقلة نوعية يف املجال ال�سحي ب�سكل عام 

وبرامج التاأهيل ب�سكل خا�ض حيث تغلبت على كثري 

من جوانب الق�سور يف برامج التاأهيل التقليدية.

امل�����س��روع مت ت��ط��وي��ره م��ن قبل ال��ط��ال��ب��ات اأم��ل 

�سلطان، ليلى الزامل، ندى ال�سوي�ض، نوف ال�سريف، 

روؤى بن خما�سن، و�سهد الوعالن من جامعة الأمرية 

مركز  يف  الباحثة  الوابل  اأري��ج  د.  وباإ�سراف  ن��ورة، 

عبدالعزيز  امللك  مبدينة  املركبة  الهند�سية  النظم 

متعاون  كباحث  القا�سي  واأ.ب�سرى  والتقنية،  للعلوم 

من ق�سم هند�سة الربجميات يف جامعة امللك �سعود.

امل�سروع ي�ستخدم واجهات الدماغ واحلا�سب مع 

وترفيهية  جذابة  بطريقة  الفرتا�سي  الواقع  تقنية 

بتمارين  امل��ري�����ض  خاللها  ي��ق��وم  ال��واق��ع،  حت��اك��ي 

حركية خمتلفة لالأطراف العلوية حت�ّسن من اأدائها 

جهاز  الربنامج  وي�ستخدم  الوقت،  مبرور  الوظيفي 

الدماغية  امل��وج��ات  وحتليل  لت�سجيل   Emotiv
مير  التي  امل�ساعر  معرفة  خاللها  من  ميكن  التي 

م�ستوى  تغيري  وبالتايل  التمرين  اأثناء  املري�ض  فيها 

امل�سروع  التمرين مبا يتالءم مع حالته. وكجزء من 

هذه  ملثل  وامل��ري��ح  التفاعلي  الت�سميم  ولأه��م��ي��ة 

الأنظمة التي تت�سمن جهداً ج�سدياً وعقلياً، قامت 

فاعلية  مل��دى  بحثية  بدرا�سة  القا�سي  ب�سرى  اأ. 

 behavioural« ال�سلوكية  الأمن���اط  ا�ستخدام 

برامج  يف  امل�ساركني  لالأ�سخا�ض   »archetypes
مر�سى  تاأهيل  تقنيات  ت�سميم  يف  التاأهيل  اإع��ادة 

ال�سكتات الدماغية ومن ثم تقييمها من قبل خرباء 

وخمت�سني، وتهدف الدرا�سة اإىل تبني نهج ت�سميم 

ت�ساركي ي�سرك املر�سى والأخ�سائيني والأطباء يف 

ال�سلوكية  اأمناطهم  التقنيات من خالل  تطوير هذه 

لتح�سني جتربة امل�ستخدم وبالتايل حتقيق الغاية من 

التاأهيل.

ب�سرى القا�سي

ماج�ستري - ق�سم هند�سة الربجميات

كلية علوم احلا�سب واملعلومات

ك�����س��ف ا���س��ت�����س��اري ال��ب��اط��ن��ة 

الطبية  باملدينة  املعدية  والأمرا�ض 

بن  نايف  د.  �سعود  امللك  بجامعة 

عبارة  اجلرب  اأن  العتيبي،  حمدان 

عن مر�ض ناجت عن ا�ستعمار طفيلي 

جللد   Sarcoptes scabiei لعثة 

الإن�سان، وهذه العثة تقوم باخرتاق 

جلد الإن�سان وحفر خندق ت�سع فيه 

بني  حياتها  دورة  وت��رتاوح  بيو�سها 

4-6 اأ�سابيع.
العدوى

اأن  العتيبي  ال��دك��ت��ور  واأو����س���ح 

العدوى تتم عادًة بني الأ�سخا�ض عن 

طريق املالم�سة املبا�سرة عن طريق 

واأدوات  ا�ستخدام مالب�ض  اأو  اجللد 

ال�سخ�ض امل�ساب، اأما اجلرب الذي 

ي�سيب احليوانات فيكون من خالل 

عثة خمتلفة متاماً عن التي ت�سيب 

ال��ق��درة على  الإن�����س��ان ول مت��ل��ك 

ولهذا  الإن�سان،  جلد  داخل  التكاثر 

اأي عدوى  يف العادة ل يكون هناك 

بني احليوان والإن�سان واإن ح�سل يف 

حالت نادرة فتكون طفيفة وتختفي 

يف العادة دون احلاجة للعالج.

اأنواع اجلرب

اأن  اىل  العتيبي  الدكتور  اأ���س��ار 

اجلرب نوعان، الأول تقليدي �سائع 

ي�سيب   »Classic scabies«
الإن�����س��ان ب��ح��ك��ة ���س��دي��دة، وت��ب��داأ 

من  اأ�سابيع   6-4 خ��الل  اأع��را���س��ه 

الإن�سان  كان  اإذا  ال�ستعمار  بداية 

م��رة،  لأول  الطفيل  لهذا  يتعر�ض 

اأيام  ثالثة  اإىل  يوم  من  امل��دة  وتقل 

وتعر�ض  �سبق  اجل�سم  كان  حال  يف 

اأما النوع الثاين فهو  لهذا الطفيل. 

يف  وي�سيب   Crusted scabies
يعانون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ض  ال��ع��ادة 

وهذا  املناعة،  يف  �سديد  نق�ض  من 

الأول ويك�سو اجللد  اأ�سد من  النوع 

طبقة ق�سرية وي�سيب مناطق اأو�سع 

توجد  ل  املجمل  ويف  اجل��ل��د،  م��ن 

م�ساعفات خطرية لهذا املر�ض واإن 

ح�سلت فعبارة عن التهابات بكتريية 

ثانوية لطبقات اجللد.

اأكرث املناطق تعر�سًا للإ�سابة

اأ�ساف اأنه يف الغالب تف�سل عثة 

التالية:  املناطق  ا�ستعمار  اجل��رب 

ومقدمة مف�سل  اليدين  اأ�سابع  بني 

الأمامية  اجل��ل��د  ان��ث��ن��اءات  ال��ك��ف، 

واخللفية يف الإبط، منطقة الثدي، 

منطقة العانة، حول منطقة ال�سرة، 

واجلزء الأمامي من الركبة، واجلزء 

اخلارجي  واجلزء  للمرفق،  اخللفي 

واجلانبي للقدمني.

الت�سخي�ص والعلج

الت�سخي�ض  اأن  العتيبي  د.  اأك��د 

املنا�سبة  العينات  بع�ض  باأخذ  يكون 

من  للتاأكد  املجهر  حتت  لفح�سها 

وجود هذه العثة، اأما العالج فيتمثل 

الرقبة  من  كاماًل  اجل�سم  ده��ن  يف 

ي�سمى  بعالج مو�سعي  الأق��دام  اإىل 

»Permethrin« وتركه ملدة ترتاوح 

اجل�سم  ويغ�سل  �ساعة   14-8 بني 

بعدها وتكرر العملية بعد اأ�سبوعني 

من العالج الأول.

طريق  عن  تعطى  اأدوي���ة  وتوجد 

الكرميات  من  اأخ��رى  واأن���واع  الفم 

ا�ستخدام  التمكن من  يف حال عدم 

هذا الدواء، كما يعترب العالج فعالً 

يف ح���ال ت��وق��ف احل���ك ال�����س��دي��د 

زوال  وب��دء  العالج  من  اأ�سبوع  بعد 

اأن  العلم  م��ع  اجل��ل��دي��ة،  ال��ع��الم��ات 

اأع��را���ض  ت�ستمر  احل����الت  بع�ض 

احلكة اإىل 3 اأ�سابيع بعد العالج.

علج املخالطني

ي��ت��م يف ال���ع���ادة ع���الج امل�����س��اب 

له  املخالطني  وع���الج  ب��الأع��را���ض 

ال�سابقة  اأ���س��اب��ي��ع  ال�����س��ت  خ���الل 

اأو  اأعرا�سه، وميكن للطالب  لظهور 

 24 بعد  عمله  ملقر  العودة  املوظف 

العتيبي  و�سدد  العالج.  من  �ساعة 

على اأهمية الوقاية من خالل غ�سل 

املالب�ض و�سرا�سف النوم باملاء احلار 

وجتفيفها وكويها 

البال�ستيكية  العوازل  وا�ستخدام 

لعزل الأدوات التي ل ميكن غ�سلها 

ملدة 3 اأيام حيث ت�ستطيع هذه العثة 

العي�ض خارج جلد الإن�سان ملدة ت�سل 

اإىل 3 اأيام.

»الجرب« أنواعه وأعراضه وطرق عالجه
د. العتيبي: ال م�ضاعفات خطرية له

تطبيق جديد إلعادة تأهيل مرضى السكتات الدماغية

اإ�ضافة لنمط احلياة ال�ضحي 

وممار�ضة الريا�ضة

دواء القلب في 
صيدلية األذكار

املر�ض النف�سي.. العيب الذي ل يغتفر .. وال�سمعة التي جتلب النفور 

من املري�ض النف�سي والبقعة ال�سوداء يف تاريخ الفرد.. ل اأبالغ اإن قلت 

اإن هذه جمرد منط ب�سيط من اأمناط التفكري داخل جمتمعاتنا العربية، 

القا�سي الذي ل يعذر  حيث يكون الفرد هو ال�سحية ما بني املجتمع 

ول يرحم وما بني ال�سغوط التي تفقده �سوابه حتى تلقي به يف قف�ض 

املر�ض النف�سي، وقد ير�سى البع�ض اأن اإغالق الفرد باب غرفته على 

نف�سه وانعزاله عن النا�ض رمبا اأف�سل بكثري من ت�سجيل ا�سمه يف عيادة 

نف�سية حتى لو كان املو�سوع ا�ست�سارة اأو عر�ض م�سكلة ب�سيطة، لالأ�سف 

اأفكار كثرية زادت يف دمار اأفراد تعر�سوا ل�سغوطات رمبا قاتلة حتى 

اإىل  احلال  بهم  وانتهت  اجل�سد  يف  ي�سري  الذي  كال�سرطان  اأ�سبحت 

املوت انتحاراً.. كل ذلك ب�سبب عدم تقبل املجتمع لفكرة العالج النف�سي 

اأو مراجعة العيادة النف�سية، والأ�سواأ من ذلك اأن كاًل منا يعتقد اأنه بعيد 

كل البعد عن الوقوع يف املر�ض النف�سي ليتخيل يف وقت من الأوقات 

اأو »ال�سيئني« نف�سًيا  اأن هذا املر�ض يقت�سر فقط على املختلني عقلياً 

.. ولكن الواقع الذي لبد اأن ندركه حقيقة هو اأن هناك فروًقا فردية 

بني الب�سر، فلي�ض كل نوع من ال�سغوط النف�سية ي�سبب املر�ض النف�سي، 

بل قد يتخطى الإن�سان م�ساعب كبرية و�سغوًطا هائلة دون اأن ي�ساب 

باأي اأزمة نف�سية، لكن يف املقابل فاإن م�سكلة ب�سيطة قد ت�سيب الفرد 

الفرد  �سخ�سية  على  علمياً  ذلك  كل  يعتمد  الع�سبي.  بالنهيار  نف�سه 

النف�سية لديه ودرجة ه�سا�سة  ثانًيا على درجة ال�سالبة  اأولً، ويعتمد 

ن�سمع  فقد  دون غريها،   اللحظة  تلك  للحدث يف  وتقبلها  �سخ�سيته 

طرفة ونقابل تلك الطرفة با�ستجابة ال�سحك املتوا�سل، لكن يف وقت 

عليها  �سحكنا  التي  تلك  م�ستوى  من  قريبة  طرفة  ن�سمع  رمبا  اآخ��ر 

�سابقاً، لكننا ل نقابل الطرفة الأخرية بامل�ستوى نف�سه من ال�سحك. اإًذا 

ال�سبب وا�سح جدا، وهذا يعني اأن الإن�سان تختلف ردود اأفعاله ابتداًء 

ومعنى  ال�سلوكي،  اجلانب  ثم  الفكري  فاجلانب  املزاجي،  اجلانب  من 

باملر�ض  الإ�سابة  عر�سة  من  متاًما  هو حممي  من  يوجد  ل  اأنه  ذلك 

النف�سي، خا�سة اإن حتققت معادلة انخفا�ض ال�سالبة النف�سية يف �سوء 

ارتفاع م�ستوى ال�سغوط النف�سية، لكن الكثريين من ينكرون اإ�سابتهم 

باأزمة نف�سية ويعتربونها نوًعا من العيوب الجتماعية الفادحة، بل قد 

ينعزل �ساحب الأزمة النف�سية عن املجتمع خوًفا من النتقاد ما ي�سكل 

اإىل ما يخالف  ي�سري  العلمي  الواقع  بينما  الإن�سان،  عبًئا جديًدا على 

ذلك متاًما، فالإن�سان ب�سر، والب�سر عر�سة لأي اإ�سابة نف�سية متاًما، 

اإ�سابة ج�سدية، لكن الإ�سابة اجل�سدية كثرًيا ما  كما هو عر�سة لأي 

يحكي عنها النا�ض وي�سكون، اأما الإ�سابة النف�سية فتظل اأ�سرية اخلوف 

من الإف�ساح والت�سرت على كل اأنوع الأمل النف�سي، بينما هناك من يكون 

موجوًدا خ�سي�ًسا ليقدم لك يد العون ابتداًء من امل�سكلة الب�سيطة التي 

حتتاج اإىل ا�ست�سارة وارتفاع اإىل م�ستوى امل�سكالت الأعلى خطورة على 

حياة الإن�سان..

تقدمي  ح��ول  البحت  عمله  حم��ور  ال��ذي  النف�سي  الإخ�سائي  اإن   

ال�ست�سارات النف�سية يف امل�سكالت الب�سيطة وو�سع خطة عالجية بناءة 

يف امل�سكلة احلادة هو الأذن ال�ساغية والعقل املفكر الذي يعمل جنباً 

اإن التفكري يف العالج املبكر لالأزمات  اإىل جنب مع الطبيب النف�سي. 

اأمر مهم للغاية ويقي الإن�سان - باإذن اهلل - من  وامل�سكالت النف�سية 

تطورات اأكرب قد ي�سل فيها الفرد اإىل اأعرا�ض اأكرث حدة، لكن كثريين ل 

يت�سورون ذلك الو�سع املاأ�ساوي اإل عندما ي�سلون اإىل الطريق امل�سدود، 

فهل نحقق ولو قلياًل من الوعي بحياتنا النف�سية؟

ق�سم علم النف�ص

ق�سم الطب النف�سي- م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي

العالج النفسي.. الواقع المرفوض!
د. جنلء اأحمد ال�سويل 

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�ص بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطلبي بعمادة �سوؤون الطلب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطلب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�ص باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100
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بت�رشيف نائب اأمري الريا�ض وحتت �شعار » �رشاكة جمتمعية«

اخ��ت��ت��م��ت ف���ع���ال���ي���ات امل��ل��ت��ق��ى اخل��ام�����س 

ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ع��ر���س امل�����ص��اح��ب 

ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات  اإدارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي 

ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ص��ع��ود، ب��ت�����ص��ري��ف وح�����ص��ور 

���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ر حم��م��د بن 

���ص��ع��ود  اآل  ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز  ع���ب���دال���رح���م���ن 

ومعايل مدير  الريا�س،  اأم��ر منطقة  نائب 

اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور ب�������دران ال���ع���م���ر ووك���ي���ل 

ووكيل  ال�صلمان  ع��ب��داهلل  الدكتور  اجلامعة 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�صات  اجلامعة 

ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ع��ام��ري وروؤ���ص��اء واأع�����ص��اء 

جمال�س اإدارات اجلمعيات العلمية.

جل�صتان و4 ور�س عمل

عقد امللتقى خالل الفرتة 18-19 رجب 

1439هـ املوافق 4-5 اأبريل 2018م بقاعة 
النخيل  بالزا بحي  كراون  بفندق  ال�سلطانة 

بالريا�ض، ومت عقده حتت عنوان »اجلمعيات 

العلمية والقطاع اخلا�ض: �سراكة جمتمعية«، 

وت�سمن امللتقى جل�ستني علميتني و4 ور�ض 

العمل، و�ساحبه معر�ض للجمعيات العلمية 

يف اجلامعة التي يبلغ عددها »52« جمعية، 

اإىل جناح لإدارة اجلمعيات العلمية  اإ�سافة 

باجلامعة، وجناح جلامعة الأمرية نورة بنت 

عبدالرحمن، وجناح للطفل.

تكرمي اجلمعيات

بـــداأ حفل الفــتــتــاح بــتــالوة مــن الــقــراآن 

الكرمي ثم كلمة امل�سرف على اإدارة اجلمعيات 

عر�ض  مــع  اجلــامــعــة،  مدير  معايل  وكلمة 

العلمية  اإدارة اجلمعيات  وثائقي عن  فيديو 

واجلمعيات التابعة لها، تبع ذلك تكرمي �سمو 

للجمعيات  عبدالرحمن  بن  حممد  الأمــري 

العلمية املتميزة احلا�سلة على اأف�سل املراكز 

وتكرمي  اجلمعيات  اأداء  كفاءة  لتقييم  تبعاً 

درعــاً  �سموه  ت�سلم  ثم  والداعمني  الــرعــاة 

بافتتاح  �سموه  وقام  املنا�سبة  بهذه  تذكارياً 

املعر�ض امل�ساحب وتفقد اأجنحة اجلمعيات 

امل�ساركة وتعرف على اخلدمات املقدمة يف 

خمتلف التخ�س�سات، واأبدى �سموه اهتمامه 

ح�سن  على  واأثنى  اجلمعيات  عمل  مبجال 

مع  التذكارية  ال�سور  التقطت  ثم  التنظيم، 

�سموه.

�صعود جنم اجلمعيات

واأ�سار الدكتور حممد بن اإبراهيم العبيداء 

»امل�سرف على اإدارة اجلمعيات العلمية« يف 

كلمته اإىل اأننا يف عهد العلم والتعليم، عهد 

توىل  وقد  العلمية،  اجلمعيات  جنم  �سعود 

العلم والعلماء،  ُعِهد فيه رعاية  اأمرنا قائٌد 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

اأهمية  عليه  تخفى  ل  ــذي  ال عبدالعزيز، 

اجلمعيات العلمية وما ميكن اأن تقدمه، وقد 

كان لأعوام طويلة رئي�ًسا فخرًيا لإحدى هذه 

اجلمعيات.

اجلمعيات  عن  احلديث  اأن  اإىل  واأ�ــســار 

العلمية مل يعد �ساأناً اأكادميياً داخلياً، بعد اأن 

اأثبتت جتربتنا يف جامعة امللك �سعود، مدى 

اإمكانات  من  العلمية  اجلمعيات  متلكه  ما 

م�سرية  يف  كبري  بــدور  لال�سطالع  توؤهلها 

التنمية، ف�ساًل عن دورها يف تطوير قدرات 

من�سوبي تخ�س�ساتها لتكون رافداً من روافد 

خربات  من  وال�ستفادة  الوطني،  القت�ساد 

ون�سائح اخلرباء والباحثني والعلماء للدفع 

بخطط التحول الوطني الطموح 2030 اإىل 

الأمام ب�سواعد اأبناء اململكة.

34 جملة علمية حمكمة
اجلامعة  مدير  معايل  اأو�سح  جهته  من 

الدكتور بدران العمر اأن اجلمعيات العلمية 

�ساهدة  اليوم  تقف  جمعية،   52 وعددها 

اجلامعات  لأعــرق  طويلة  عطاء  رحلة  على 

ال�سعودية، جامعة امللك �سعود، وحتدث عن 

حيث  العلمي،  الن�سر  يف  اجلمعيات  اإ�سهام 

علمية  جملة   34 اجلمعيات  عــن  ي�سدر 

حمكمة، 7 منها تقع �سمن نطاق ISI، هذا 

املنجُز عظيُم الأثر يف التقدم الذي حتققه 

الت�سنيفات  قــوائــم  على  الــيــوم  اجلــامــعــة 

والإنتاج  البحثي  الن�ساط  ظل  يف  العاملية، 

العلمي الغزير الذي ترعاه هذه اجلمعيات، 

التي  والكثرية  املتنوعة  الأن�سطة  ظل  ويف 

تزخر بها برامج فعالياتها.

فر�س رهان اأ�صيل

واأ�سار معاليه اإىل اأن هذا الرقم ال�سعب 

�سمن  تقع  الــتــي  العلمية  اجلمعيات  مــن 

النطاق الأكادميي جلامعة امللك �سعود، متثل 

املوؤمترات  �سناعة  يف  اأ�سياًل  رهــان  فر�ض 

املزدهرة يف بالدنا، والتي تعد اأحد الروافد 

تغذية  اإىل  اململكة  تتطلع  التي  القت�سادية 

ظهرياً  تعد  كما  بها،  الوطني  القت�ساد 

خطتها  حتقيق  طريق  على  للجامعة  قوياً 

اأدوار  قائمة  عرب    ،2030 ال�سرتاتيجية 

فعالة ميكن اأن ت�سطلع بها اجلمعيات.

دعم ح�صب التقييم

واأثنى معاليه على توجه اإدارة اجلمعيات 

نحو اعتماد تقييم �سنوي لأداء اجلمعيات، 

من  ت�ستحقه  مبا  جمعية  كل  حتظى  حتى 

دعم وفقاً لن�ساطها، واإعمالً ملبداأ ال�سفافية 

اأدائــهــا،  على  نف�سه  املــبــداأ  الإدارة  طبقت 

فنظمت  عملها،  مراجعة  �سيا�سة  وانتهجت 

اإدارة اجلمعيات العلمية ور�سة عمل لإعادة 

مع  عادلة  لتكون  التقييم  معايري  يف  النظر 

الفر�سة لأ�سكر  اأغتنم هذه  ولعلي  اجلميع، 

العلمية،  اجلــمــعــيــات  يف  الــزمــالء  جميع 

الروؤ�ساء وجمال�ض الإدارات والأع�ساء، على 

ما بذلوه من جهود جعلتنا اليوم نقف هذه 

الوقفة امل�سرفة التي تليق بجامعة امللك �سعود.

تخطيط وا�صتثمار

وعلى هام�ض امللتقى اأقيمت جل�سات علمية 

امللتقى يف  وور�ض عمل متخ�س�سة، وناق�ض 

التخطيط  »ا�سرتاتيجية  الأوىل  جل�سته 

وال�ستثمار يف اجلمعيات العلمية«، وحتدث 

امل�ساري  الدكتور خالد  الأمري  كل من  فيها 

الدكتورة  ال�سورى،  ع�سو جمل�ض  �سعود  اآل 

الن�سائي  القطاع  اإدارة  مديرة  الفريان  رمي 

يف جمل�ض الغرف ال�سعودية، الدكتور اأحمد 

�سابك  يف  البيئة  �ــســوؤون  مــديــر  احلــازمــي 

رئي�ض  عــارف  اإبــراهــيــم  والــدكــتــور  �سابقاً، 

لعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض 

احلياة وامل�سرف على كر�سي الأمري �سلطان 

بن عبدالعزيز للبيئة واحلياة الفطرية.

خدمة املجتمع

وناق�ست اجلل�سة الثانية »دور اجلمعيات 

فيها  وحتــدث  ـــوارد«  امل وا�ستثمار  العلمية 

جمل�ض  ع�سو  الــيــو�ــســف  نـــورة  ــورة  ــت ــدك ال

جمعية  اإدارة  جمل�ض  ورئــيــ�ــض  ــ�ــســورى  ال

القت�ساد ال�سعودية، الدكتورة منرية الر�سيد 

بجامعة  العلمية  اجلمعيات  اإدارة  مــديــر 

الأمرية نورة، الدكتور نا�سر اآل تومي رئي�ض 

لــالإدارة،  ال�سعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض 

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العثمان  زيد  الدكتور 

والدكتور  ال�سعودية،  الكيميائية  اجلمعية 

اإدارة  رئي�ض جمل�ض  احلجاج  �سالح  حممد 

ال�سدر،  وجراحة  لطب  ال�سعودية  اجلمعية 

خالد  الأ�ستاذ  اجلل�ستني  يف  احلــوار  واأدار 

مدخلي »مدير قناة الإخبارية ال�سعودية«.

الأنظمة واللوائح

وجاءت ور�سة العمل الأوىل عن »الأنظمة 

للجمعيات  القانونية  وامل�ساندة  والــلــوائــح 

العلمية« وور�سة العمل الثانية عن »ال�ستثمار 

للجمعيات«  املحكمة  العلمية  املجالت  يف 

»التخطيط  عــن  الــثــالــثــة  الــعــمــل  وور�ـــســـة 

العلمية«  للجمعيات  الــفــر�ــض  ل�ستثمار 

وناق�ست ور�سة العمل الرابعة »معايري تقييم 

كفاءة اأداء اجلمعيات«.

التو�صيات

خرج امللتقى اخلام�س للجمعيات 

العلمية مبجموعة من التو�صيات اأهمها:

رافداً  لتكون  املعرفة  ل�ستثمار  التطلع   -

بني  العالقة  وتعزيز  القت�ساد،  روافــد  من 

اجلمعيات العلمية والقطاع اخلا�ض.

لإدارة  ا�ــســتــ�ــســاري  جمل�ض  ت�سكيل   -

م�سوؤويل  مــن  عـــدداً  يت�سمن  اجلمعيات 

القطاع اخلا�ض واجلمعيات العلمية.

- زيادة ثقة القطاع اخلا�ض باجلمعيات 

العلمية من خالل التوا�سل امل�ستمر وتكثيف 

الن�ساط الإعالمي للجمعيات.

ـــات  ـــس ـــدرا� ال اإجـــــــراء  يف  الــتــو�ــســع   -

تهم  التي  التطبيقية  والأبحاث  ال�ست�سارية 

القطاع اخلا�ض واملجتمع.

- تطوير الالئحة املنظمة لعمل اجلمعيات 

العلمية.

- تو�سيع ال�سالحيات املمنوحة للجمعيات 

العلمية.

تطوير  على  العلمية  اجلمعيات  حث   -

دولــيــاً  م�سنفة  لت�سبح  العلمية  جمالتها 

والعمل على ا�ستثمارها.

- عر�ض التعديالت املقرتحة على معايري 

على  العلمية  اجلمعيات  اأداء  كفاءة  تقييم 

الإلكرتوين  العلمية  اجلمعيات  اإدارة  موقع 

بعد اعتمادها من اللجنة الدائمة للجمعيات 

العلمية.

ملتقى الجمعيات العلمية يوصي بتطوير الالئحة المنظمة 
وتوسيع الصالحيات

ISI د. العمر: الجمعيات تصدر 34 مجلة علمية محكمة .. 7 منها تقع ضمن نطاق

الأول  املركز  لعلوم احلياة جائزة  ال�سعودية  حققت اجلمعية 

العلمية  للجمعيات  اخلام�ض  امللتقى  مبعر�ض  جناح  لأف�سل 

�سعود،  امللك  بجامعة  العلمية  اجلمعيات  اإدارة  نظمته  الــذي 

عبدالرحمن  بن  الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وافتتحه 

بن عبدالعزيز نائب �ساحب ال�سمو امللكي اأمري منطقة الريا�ض 

ووكالء  اجلامعة  مدير  العمر  بــدران  الدكتور  معايل  بح�سور 

اجلامعة.

كــراون  بفندق  ال�سلطانة  قاعة  يف  املعر�ض  تنظيم  مت  وقــد 

بالريا�ض،  النخيل  بحي  �سعود  امللك  جلامعة  املــجــاور  بــالزا 

ــا�ــض،  ــري ــب اأمــــري ال ــائ ـــرم �ــســاحــب الــ�ــســمــو املــلــكــي ن ـــد ك وق

الــدكــتــور اإبــراهــيــم بــن عــبــدالــواحــد عــارف 

رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية يف حفل افتتاح 

امللتقى، وذلك مبنا�سبة ح�سول اجلمعية 

اأفــ�ــســل جمعية  ــزة  جــائ عــلــى 

وكذلك   1438 لــعــام  علمية 

جــائــزة  اجلــمــعــيــة  لتحقيق 

ــز الــثــالــث بني  ــرك امل

اجلمعيات  جميع 

الـــــ�ـــــســـــحـــــيـــــة 

والـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة 

والإنــــ�ــــســــانــــيــــة 

بــجــامــعــة املــلــك 

ـــعـــام  �ــــســــعــــود ل

والـــتـــي   1439

يبلغ عددها 52 جمعية.

الكتاب  الكرمي  �سموه  عارف  اإبراهيم  الدكتور  اأهدى  بدوره 

بن  �سلطان  الأمــري  للجمعية  الفخري  الرئي�ض  عن  األفه  الــذي 

عبدالعزيز - طيب اهلل ثراه - بعنوان »�سلطان بن عبدالعزيز 

رجل البيئة واحلياة الفطرية«.

وتقديره  �سكره  بجزيل  عــارف  اإبراهيم  الدكتور  تقدم  وقد 

بن  عبدالرحمن  بــن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 

عبدالعزيز نائب اأمري منطقة الريا�ض لت�سريفه ملتقى اجلمعيات 

اخلام�ض، وملعايل وزير التعليم ومعايل 

مـــديـــر اجلــامــعــة ووكـــيـــل اجلــامــعــة 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

لدعمهم  الدائم للجمعيات العلمية. 

كما قدم �سكره للم�سرف على 

العلمية  اجلمعيات  اإدارة 

باجلامعة الدكتور حممد 

جهوده  على  العبيداء 

يبذلها  الــتــي  الكبرية 

خلـــدمـــة اجلــمــعــيــات 

الــعــلــمــيــة بــاجلــامــعــة، 

واأع�ساء جلان امللتقى 

وجميع من�سوبي اإدارة 

العلمية  اجلــمــعــيــات 

وروؤ�ساء اجلمعيات.

جائزة أفصل جناح لجمعية »علوم الحياة« 
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تغطية: نايف احلميدين - عبدالرحمن فقيهي

�سارك ق�سم الإعالم بجامعة امللك �سعود موؤخرًا بوفد 

ممثل يف جمموعة من اأع�ساء هيئة التدري�س وعدد من 

ال��دورة ال�سابعة  اأعمال  الطالب اخلريجني بالق�سم، يف 

اأقيمت  والتي  لالت�سال احلكومي،  ال��دويل  املنتدى  من 

�سعار  ال�سارقة حتت  اإك�سبو  مركز  يومني يف  م��دار  على 

»الألفية الرقمية.. اإىل اأين«، ومب�ساركة 40 متحدثًا من 

ت��دور حول  التي  الق�سايا  ع��ددًا من  ناق�سوا  دول��ة؛   16
»م�ستقبل الت�سال احلكومي يف ع�سر املجتمع الرقمي«، 

�سمن جل�سات حوارية وتفاعلية والعديد من الفعاليات 

امل�ساحبة، وذلك حتت رعاية ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 

حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة.

ال�سباب والإعالم

اأبرز التجارب املطبقة يف االت�صال  اطلع الوفد على 

بني احلكومات واجلماهري مبختلف دول العامل، و�صارك 

مو�صوَعي  بحثت  التي  النقا�صية  اجلل�صات  الطالب يف 

ال�صباب وريادة االأعمال، وال�صباب واالإعالم. كما زاروا 

�صيتي«  »�صتوديو  يف  مقرها  �صي« يف  بي  »اإم  جمموعة 

بدبي؛ حيث كان يف ا�صتقبالهم املنتج اأ. حازم الغامدي 

و�صرح  بالقنوات  املختلفة  املرافق  على  اأطلعهم  ال��ذي 

لهم اآلية العمل املتبعة يف اجلانبني التقني والتحريري، 

القناة  البارزين من  االإعالميني  ببع�ض  الطالب  والتقى 

كان من بينهم املذيع هاين احلامد.

وزارات ت�سويق اإعالمي

اأكدت اأعمال الدورة ال�صابعة من املنتدى على �صرورة 

تكثيف برامج ن�صر الوعي واملعرفة لدى اأفراد املجتمع 

الربامج  وا�صتحداث  وال�صباب  االأطفال  بني  خ�صو�صاً 

واالآليات التي ت�صاهم يف حت�صينهم من العبث التقني، 

واال�صتخدام االأمثل للثورة التقنية مبا يعود بالنفع على 

املجتمعات.

للت�صويق  وزارات  با�صتحداث  امل�صاركون  اأو�صى  كما 

االإعالمي لبناء ال�صمعة ون�صر القيم مبا ي�صهل التوا�صل 

اإ�صراك  على  العمل  اإىل  اإ�صافة  واملجتمع،  االأف��راد  مع 

خالل  م��ن  الوطنية  ال��ق��رارات  �صناعة  يف  اجل��م��ه��ور 

اجتماعي  توا�صل  قنوات  واإن�صاء  الرقمية،  الو�صائل 

تراخي�ض  واإ�صدار  باالأطفال،  خا�صة  تطبيقية  وبرامج 

ر�صمية مبزاولة مهنة االت�صال احلكومي.

حفل الفتتاح

ال�صيخ  ال�صارقة  حاكم  األقاها  بكلمة  احلفل  ابتداأ 

اإىل  ر�صالة  خاللها  وج��ه  القا�صمي،  �صلطان  الدكتور 

اأبناءنا  نراقب  اأن  »م�صوؤوليتنا  قائاًل:  واالأمهات،  االآباء 

وبناتنا الذين اأدمنوا على هذه االأجهزة احلديثة والتقنية 

عن  بعيداً  االأجهزة  واأخذتهم  عن جمتمعهم،  وانف�صلوا 

واقعهم«.

كما دعا الباحثني من رواد املعرفة والثقافة والتقنية 

احلديثة من �صيوف املنتدى اإىل البحث يف كيفية منع 

توجيه  واإمكانية  وبناتنا  اأبنائنا  اإىل  الو�صول  العبث من 

والفائدة  للنفع  االأج��ه��زة  ه��ذه  ا�صتعمال  اإىل  االأط��ف��ال 

فقط، بقوله: »اجيبوين وابحثوا ونحن بعد ذلك ن�صرع 

االأبواب، فلتاأتي هذه التكنولوجيا اجلديدة، وال نخافها 

الأننا حم�صنون«.

اجلل�سة الفتتاحية

والقطاع  »احلكومات  بعنوان  كانت  االأوىل  اجلل�صة 

�صارك  بها«  املناطة  االأدوار  وطبيعة  ماهيتها  اخلا�ض 

فيها م�صطفى اخللفي الوزير املنتدب والناطق الر�صمي 

املتحدث  �صباي�صر  و���ص��ون  املغربية،  احلكومة  با�صم 

ال�صابق با�صم البيت االأبي�ض، وجنيب �صاوير�ض الرئي�ض 

التنفيذي ل�صركة اأورا�صكوم تيليكوم القاب�صة يف م�صر.

ميكن  كيف  ت�صاوؤل:  على  اخللفي  خاللها  واأج���اب 

الذكية  للو�صائل  م�صتخدم  كل  مع خطر حتول  التعامل 

بالقول:  للمعلومة؟  و�صانع  اإع��الم��ي،  اإىل  والرقمية، 

والقطاع  احلكومات  بني  تكاملية  عالقة  بناء  »ينبغي 

اخلا�ض، حيث يبقى االأمن الرقمي، وال�صيا�صة الرقمية، 

وال  حكومية،  م�صوؤولية  ال�صخ�صية،  املعطيات  وحماية 

ميكن للقطاع اخلا�ض التعامل معها«. 

ونّبه اإىل اأهمية اأن تظل احلكومات مواكبة ملا يجري 

على �صعيد التكنولوجيا، والتطبيقات الذكية، موؤكداً اأنه 

لن  التحول  هذا  عن  احلكومي  القطاع  غياب  حال  يف 

تتمكن من اإنتاج خطاب م�صاد ملا توظفه بع�ض اجلهات، 

واجلماعات، من اأفكار متطرفة واإرهابية، و�صتتوىل هذه 

اجلهات تقدمي �صور عن احلكومات مبا يخدم م�صاحلها. 

خمرتع الإنرتنت

عقب اجلل�صة االأوىل عر�صت عدة خطابات تفاعلية 

برينرز يل، خمرتع  ج��ون  تيموثي  لل�صري  اأب��رزه��ا  ك��ان 

باململكة  املفتوحة  البيانات  معهد  ورئي�ض  االإن��رتن��ت 

البيانات  »م�صتقبل  خطابه  يف  تناول  وال��ذي  املتحدة، 

للحكومة  قّدمها  التي  الن�صائح  املفتوحة« وا�صتعر�ض 

الربيطانية ممثلة برئي�ض الوزراء االأ�صبق غوردون براون 

االإنرتنت،  بيانات احلكومة عرب �صبكة  اإتاحة  يف �صبيل 

م�صرياً اإىل اأن هذه اخلطوة ت�صب يف م�صلحة العالقة 

بني احلكومة واجلماهري من جهة، ومن جهة اأخرى ت�صهم 

وا�صتحداث  الإن�صاء  البيئية  املنظومة  على  احلفاظ  يف 

تلعبه  الذي  الدور  اإىل  وتطرق  وا�صتخدامها،  البيانات 

مواقع التوا�صل االجتماعي بهذا ال�صدد، الفتاً اإىل اأنها 

امل�صتخدمون  و�صعها  هائلة  بيانات  قواعدها  حتمل يف 

بح�صن نية يف �صبيل اإجناح العملية التوا�صلية.

�سبكة »يوترين« ال�سعودية

»يوترين«  �صبكة  قدمت  االأوىل  اجلل�صة  مع  بالتزامن 

تفاعلي  وتنفيذ حمتوى  اإنتاج  املتخ�ص�صة يف  ال�صعودية 

اأثر  فيهما  تناولت  تفاعليتني  جل�صتني  اليوتيوب  على 

التحوالت الرقمية املت�صارعة على تعزيز املحتوى العربي 

اآليات �صناعة  االأوىل  وناق�صت اجلل�صة  االإنرتنت،  على 

العقد  خالل  الرتفيهي  املحتوى  تطور  وتاريخ  املحتوى 

املا�صي فيما ناق�صت اجلل�صة الثانية االأ�صاليب احلديثة 

م�صتعر�صة  هاتفك«  »اقلب  عنوان  حتت  الت�صوير  يف 

ون�صرها  اللقطات  ت�صوير  يف  املتبعة  االأ�صاليب  اأحدث 

على مواقع التوا�صل االجتماعي.

وتطرق �صلمان حماد �صانع حمتوى يف �صبكة »يوترين« 

اإىل العنا�صر التقنية والتطورات التكنولوجية املت�صارعة 

من  وحت��رره  املحتوى  �صناعة  عملية  ت�صّهل  باتت  التي 

التبعية لو�صائل االإعالم التقليدية، حيث اأكد اأن كل فرد 

بات باإمكانه �صناعة املحتوى الذي يريده.

الدبلوما�سية الرقمية

كما قدم الدكتور حممد عاي�ض رئي�ض ق�صم االت�صال 

جل�صة  ال�صارقة  االأمريكية يف  اجلامعة  اجلماهريي يف 

االت�صال  يف  الرقمية  »الدبلوما�صية  بعنوان  تفاعلية 

الرقمية  الدبلوما�صية  مفهوم  فيها  ناق�ض  احلكومي«، 

العامل،  النا�صئ يف  الدبلوما�صي  التوا�صل  اأ�صكال  كاأحد 

وا�صتعر�ض مناذج العمل يف ظل التغريات امل�صتمرة يف 

عامل االت�صال.

وقال: »اإن الدبلوما�صية الرقمية امتداد للدبلوما�صية 

التقليدية والعامة يف االت�صال بني اجلهات الر�صمية يف 

الدبلوما�صية  منوذج  -وفق  االت�صاالت  وتتميز  ال��دول، 

ومبا�صرة  مفتوحة  فيها  االت�����ص��االت  اأن  ال��رق��م��ي��ة- 

وتفاعلية، وتوؤ�ص�ض على املديني املتو�صط والطويل خللق 

قوة ناعمة تخدم اأهداف الدول وتوجهاتها الدولية«.

بناء ال�سمعة اجليدة للدول

ور�صة  اآنهولت  �صاميون  الربوفي�صور  قدم  ذلك  بعد 

ناق�ض فيها عدداً من املوا�صيع املرتبطة مبفهوم ال�صمعة 

الوطنية، واأ�صا�صيات ت�صّكلها، واأ�صاليب قيا�صها واإدارتها، 

ومدى اأهميتها، وقّدم روؤيته حول املعايري اخلا�صة التي 

ت�صمل  التي  اجليدة،  ال��دول  �صمعة  اأ�صا�صها  على  تُبنى 

من  تت�صمنه  وم��ا  احلوكمة،  ه��ي:  رئي�صة  حم��اور  �صّتة 

اأنظمة احلكم، وال�صيا�صات اخلارجية والداخلية للدول، 

واأثرها على الراأي العاملي، والثقافة، والدور الذي تلعبه 

يف ت�صكيل ال�صخ�صية العامة للدولة، والتكوين ال�صّكاين، 

والدور الذي يلعبه الفرد يف تكوين ال�صورة النمطية عن 

االقت�صادية  وال�صادرات  ومقدراتها،  وال�صياحة  بالده، 

امل�صتثمرين  ال�صتقطاب  وال��رتوي��ج  الهجرة  ومعايري 

والعقول املفكرة واملبدعة. 

القيادات الن�سائية

االأدوار  تناولت  ال��ث��اين  ال��ي��وم  م��ن  االأوىل  اجلل�صة 

للمجتمعات  جديد  مفهوم  �صياغة  يف  للمراأة  املحورية 

يف  االإنرتنت  �صبكة  تقدمها  التي  واخليارات  الرقمية، 

قّدمتها  املجاالت،  �صتى  يف  وقدراتها  ح�صورها  تعزيز 

االإعالمية اللبنانية ريا اأبي را�صد، واملتحدثات كّن فاني�صا 

ومعايل   ،2017 يف  مارينو  �صان  حاكم  اأم��ربوزي��و،  دي 

املعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزيرة  �صويكه،  جمد 

يف االأردن، وال�صيدة مي�صيل مون، رائدة اأعامل ومنا�صرة 

لطيفة  والدكتورة  املتحدة،  اململكة  من  امل��راأة  حلقوق 

العبدالكرمي، اأ�صتاذة كلية علوم احلا�صب واملعلومات يف 

من  اال�صطناعي  الذكاء  تخ�ص�ض  �صعود،  امللك  جامعة 

اململكة العربية ال�صعودية. 

مكافاأة احلكومات الناجحة

الدكتور فاهم كربيا، الرئي�ض التنفيذي ل�صركة »كوتلر 

عنوان  حتت  تفاعلياً  خطاباً  ق��دم  الكندية،  اإمباكت« 

من  جملة  خالله  ط��رح  احلكومي«  االت�صال  »م��ه��ارات 

ال�صتخدام  النا�ض  يدفع  الذي  ال�صبب  حول  الت�صاوؤالت 

هواتفهم، واأ�صار اإىل �صرورة حتمل احلكومات م�صوؤولية 

مع  الرقمي،  ح�صورها  وتعزيز  اجلماهري  مع  التوا�صل 

يف  الناجحة  للحكومات  مكافاآت  نظام  توفري  اأهمية 

التوا�صل مع �صعبها، حيث ينبغي للحكومات االإلكرتونية 

اأن تركز على امل�صتخدمني، وعلى توفري اخلدمات ذات 

بناء  ذلك،  واالأهم من  اهتماماتهم،  وفهم  لهم،  االأولوية 

الثقة معهم.

عقد دورته ال�سابعة و�سهد م�ساركة وفد من ق�سم الإعالم باجلامعة

منتدى االتصال بالشارقة يوصي بتكثيف برامج نشر 
الوعي بين األطفال والشباب

د. العبدالكريم: الذكاء االصطناعي أمر أساسي 
في التواصل الفردي والحكومي

الناطق باسم الحكومة المغربية: ال يمكن 
الوصول للشباب بدون شبكات التواصل

مخترع اإلنترنت: إتاحة البيانات عبر اإلنترنت 
يعزز العالقة بين الحكومة والجماهير

ج��ي�����ص��ون ���ص��ي��ل��ف��ا اأح����د اأب���رز 

ومقدم  التلفزيونية،  ال�صخ�صيات 

العقل«،  »األعاب  ال�صهري  الربنامج 

امل��ن��ت��دى  ا���ص��ت��ع��ر���ض يف ه�����ذا 

تفتحها  التي  الالمتناهية  »االآفاق 

الب�صرية«  احل�صارة  اأم��ام  التقنية 

اأن  تفاعلي، واأو�صح  خطاب  يف  

الب�صرية مل تعد قادرة على التنبوؤ 

الدقيق مبا يحمله امل�صتقبل ب�صبب 

ت�صارع التطورات التقنية والعلمية 

املا�صية،  اخلم�ض  العقود  خ��الل 

احل���دود  تر�صيم  يجعل  م��ا  وه���و 

�صعباً  وامل�صقبل  احل��ا���ص��ر  ب��ني 

اأن  اإىل  م�����ص��رياً  الكثريين،  ل��دى 

التغيري  ع�صر  يعي�ض  اليوم  العامل 

التقنية  تعمل  ال���ذي  امل�����ص��ط��رد 

االإن�صانية  جوهر  تغيري  على  فيه 

الذي  االأم��ر  احلقيقي،  الزمن  يف 

يحتم علينا الت�صاوؤل: ملاذا ال نرى 

امل�صتقبل؟ 

اأدى  التقنية  تطور  اإن  واأ�صاف: 

اإىل تطّور الذكاء الب�صري وات�صاع 

الذين  اأفريقيا  ف��اأط��ف��ال  اآف��اق��ه، 

باالإنرتنت  مت�صاًل  هاتفاً  يحملون 

تفكري  اأ���ص��ل��وب  ميتلكون  ال��ي��وم، 

االأبي�ض  البيت  �صا�صة  من  اأف�صل 

قبل 25 �صنة.

اإن�����ص��ان��اً يف  ت��ك��ون  »اأن  وق����ال: 

قادراً  تكون  اأن  يعني  الع�صر  هذا 

الب�صرية،  ح���دودك  جت���اوز  على 

البيولوجية  ال��ث��ورة  ن���رى  ول��ه��ذا 

للثورة  املقبلة  ت�صكل اخلطوة  التي 

بيولوجي«  »ال��ت��ك��ن��و  اأو  التقنية 

اجل�صم  اأع��م��اق  يف  تغو�ض  ال��ت��ي 

اأ�صرار  فك  اإىل  وت�صعى  الب�صري، 

ال�صيفرة الوراثية، ولي�ض م�صتغرباً 

الزمن  م��ن  عقدين  بعد  ن��رى  اأن 

يكتبون  و�صعراء  ومو�صيقيني  كتاباً 

قرر  لقد  اجلينات،  عن  ويلحنون 

االإن�صان الغو�ض يف جيناته بعد اأن 

�صافر بعيداً يف الف�صاء«.

التقنيات  ه��ذه  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

عالج  من  تتمكن  �صوف  احليوية 

واالإ�صابات،  واجل��روح  االأم��را���ض 

حيث ت�صعى اإىل وقف ال�صيخوخة، 

و�صيفرات  برجميات  خ��الل  م��ن 

اأو  اجل�����ص��م،  زرع���ه���ا يف  مي��ك��ن 

ال��ه��ات��ف  م��ن  م��ب��ا���ص��رة  حتميلها 

االآن  ي�صتطيع  ال����ذي  امل��ح��م��ول 

مراقبة �صحة االإن�صان.

أطفال أفريقيا أذكى من ساسة البيت األبيض!



نظم نادي املتفوقني واملوهوبني معر�ضاً بعنوان »اأعمق مما تظن« يف املدينة 

اجلامعة للطالبات، قامت فكرته على جت�ضيد كتاب »احلكمة من خملوقات 

من  ب�ضرية  بتغذية  ا�ضتثنائي مميز  قالب  وعر�ضه يف  الغزايل  للإمام  اهلل« 

اإنتاج موهوبات النادي، ومتثلت اأهداف الفعالية يف توعية احلا�ضرات بحكمة 

جّل  اخلالق  عظمة  وا�ضت�ضعار  النظر يف خملوقاته،  واإع��ادة  خلقه،  يف  اهلل 

اأرجاء  الأخ�ضر  اللون  ك�ضا  �ضاأنه. 

املكان واأخذت احليوانات املحنطة 

م��ت��م��ي��زاً، وك��ان��ت عن�ضر  م��وق��ع��اً 

جذب للمارة. 

بداأت الرحلة ببذور وزعت عند 

بتدوين  وختمت  ال��دخ��ول  ب��واب��ة 

اأ�ضود،  حائط  على  النطباعات 

كما ومتكن الزائرات من م�ضاهدة 

ال��واق��ع  تكنولوجيا  ع��ر  ال��ك��ون 

حديثة  تقنية  وه��ي  الف��را���ض��ي، 

اإدماج ال�ضخ�ص  اأ�ضا�ص  تقوم على 

ا�ضتخدام  خ��لل  م��ن  امل�ضهد  يف 

اأ���ض��ك��ال م��ت��ع��ددة م��ن امل���وؤث���رات 

ال�ضوتية واملرئية.

بت�ضريف وكيل اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد النمي، 

اللقاء العلمي الرابع بعنوان »تطوير الرامج الأكادميية«،  تنظم كلية الربية 

 ،»2030 اململكة  روؤية  وفق  الربية  كلية  اأدوار  مبادرتها »حتول  �ضمن  وذلك 

وذلك يف متام ال�ضاعة التا�ضعة والن�ضف من �ضباح يوم الثلثاء القادم. 

واأ�ضار عميد كلية الربية الدكتور فهد ال�ضايع اإىل اأن هذا اللقاء يعد الرابع 

�ضمن �ضل�ضلة لقاءات خمطط لها يف مبادرة الكلية، حيث ي�ضلط ال�ضوء على 

اللقاء  اأن  مبيًنا  الأكادميية«،  الرامج  »تطوير  وهو  املبادرة،  مرتكزات  اأحد 

�ضيت�ضمن تطوير برامج البكالوريو�ص واإعداد املمار�ص الربوي وتطوير برامج 

الدرا�ضات العليا »العتيادية، التعليم امل�ضتمر«.

�ضعيد  الدكتور  الأكادي��م�ية  لل�ض����وؤون  الكلي��ة  وكيل  �ضرح  جانبه  وم��ن 

اأن اللقاء �ضيُطرح فيه عدد من الأوراق يف اجلل�ضة الأوىل، وهي  ال�ضمراين 

روؤية املركز املهني للتطوير املهني التعليمي ودور اجلامعات يف تطوير املعلم 

املهني والأكادميي، روؤى تطويرية لرامج اإعداد املعلم يف كلية الربية وخطة 

كلية الربية لتطوير الرامج الأكادميية.

حمود  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�ضات  الكلية  وكيل  اأ�ضار  كما   

ال�ضلمة اأنه �ضتقدم يف اجلل�ضة الثانية من اللقاء عدد من الأوراق العلمية، 

العليا بكلية الربية يف �ضوء املعايري العاملية،  وهي تطوير برامج الدرا�ضات 

روؤية  �ضوء  يف  الربية  بكلية  العليا  للدرا�ضات  التعليمية  املمار�ضات  جتويد 

اململكة 2030. كما �ضتكون هناك فعاليات م�ضاحبة لهذا امللتقى، وهي عبارة 

عن ور�ص عمل تطوير برامج البكالوريو�ص واإعداد املمار�ص الربوي وور�ص عمل 

تطوير برامج الدرا�ضات العليا »العتيادية، التعليم امل�ضتمر«.

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

امل�ضركة   الأوىل  ال�ضنة  عميد  افتتح 

اجل���ه���ن���ي، حملة  ن���ام���ي  ال���دك���ت���ور 

امل�ضاحب  واملعر�ص  نعمة«  »�ضحتك 

احتفالً  وذلك  العمادة،  بهو  يف  لها، 

مبنا�ضبة اليوم العاملي لل�ضحة.

وبهذه املنا�ضبة قال د. اجلهني اإن 

العديد  تت�ضمن  نعمة  �ضحتك  حملة 

من الفعاليات، من اأبرزها ندوة علمية 

تتحدث عن املكملت الغذائية وبناء 

وامل�ضي،  الع�ضلية  والتمارين  اجل�ضم 

ال�ضحية  التغذية  عن  تتحدث  كما 

املعر�ص  اأن  م�ضيفاً  الوزن،  واإنقا�ص 

فيه  ي�ضارك  للفعاليات  امل�ضاحب 

العديد من اجلهات ذات العلقة، كما 

ُخ�ض�ص جناح يف املعر�ص للقيا�ضات 

ع�ضلية  وك��ت��ل  اأوزان  م��ن  ال��ب��دن��ي��ة 

كما  الع�ضلية،  للكتلة  الدهون  ون�ضبة 

التي  امل�ضابقات  من  العديد  �ضيقام 

اأنه  واأو�ضح  تعزز ال�ضحة اجل�ضمية. 

املا�ضي،  الأرب��ع��اء  يوم  تخ�ضي�ص  مت 

العمادة  مبنى  حول  امل�ضي  لفعاليات 

ه���ذا وق���د اخ��ت��ت��م��ت احل��م��ل��ة ي��وم 

اخلمي�ص بتكرمي اجلهات امل�ضاركة يف 

احلملة. وقال وكيل العمادة للخدمات 

الطلبية الدكتور خملد العنزي: »اإن 

احلملة تاأتي يف اإطار حر�ص العمادة 

وتعزيز  العاملية  الأي��ام  مواكبة  على 

ط��لب��ه��ا«.  ل���دى  ال�ضحي  ال�����ض��ل��وك 

الكبرية  باجلهود  »العنزي«  واأ���ض��اد 

يف  املتطوعون  الطلب  يبذلها  التي 

وثّمن  للحملة،  والتنظيم  الإع����داد 

ل�ضركاء النجاح م�ضاركتهم يف احلملة 

التي ت�ضتمر اأ�ضبوًعا كامًل.

»الجهني« يفتتح حملة »صحتك نعمة« 

تكريم العمال بكلية العمارة والتخطيط

»تطوير البرامج األكاديمية« بالتربية .. الثالثاء

»أعمق مما تظن« للطالبات

كتبت: فاطمه النا�صري

تزامناً مع اليوم العاملي لل�ضحة 

الربوية  ال�ضيا�ضات  ق�ضم  نظم 

توعوية  حملة  الأط��ف��ال  وري��ا���ص 

الربية  لكلية  الرئي�ضي  البهو  يف 

باملدينة اجلامعية للطالبات، حتت 

لل�ضحة«. العاملي  »ال��ي��وم  ع��ن��وان 

الوعي  رف��ع  اإىل  الفعالية  هدفت 

ومن�ضوبات  ل��ط��ال��ب��ات  ال�����ض��ح��ي 

عدة  اإق��ام��ة  خ��لل  م��ن  اجلامعة، 

املنا�ضبة  ع��ل��ى  اأ���ض��رف��ت  اأرك�����ان. 

اأ.اأريج الهويدي، اأ. اأماين احل�ضن.

الدكتور  والتخطيط  ال��ع��م��ارة  كلية  عميد  بح�ضور 

الأق�ضام وم�ضريف  الكلية وروؤ�ضاء  الثابت ووكلء  عبداهلل 

بالكلية  الطلبية  الأن��دي��ة  نفذت  الكلية،  يف  ال��وح��دات 

باإ�ضراف الدكتور اأحمد طومان مبادرتها الإن�ضانية بتكرمي 

بادرة  يف  املبنى،  يف  العاملني  وال�ضيانة  النظافة  عمال 

ح�ضنة من الطلب ومن�ضوبي الكلية، فقد مت تكرمي عمال 

النظافة وال�ضيانة يف الكلية وتقدمي هدايا ومكافاآت يف 

لفتة تقديرية نظري جهودهم التي يبذلونها للحفاظ على 

مبنى الكلية.

ماجد  الأ�ضتاذ  اجلامعة  الر�ضالة  لر�ضالة  ذلك  اأو�ضح 

الربيع رئي�ص وحدة العلقات العامة والإعلم بالكلية.

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

خطوة نحو كلية لعلوم االتصال 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

اجلامعات  كل  قبل  الإعلم  تدري�ص  �ضعود يف  امللك  جامعة  بداأت 

ال�ضعودية واخلليجية، ومع هذا فقد تاأخرت كثرًيا يف تطوير الق�ضم. 

الق�ضم قبل ميلد جامعة الإمام، ومع هذا  فعلى �ضبيل املثال ميلد 

درجة  ومتنح  والإع��لم  للت�ضال  كلية  الإم��ام  جامعة  اأ�ض�ضت  فقد 

وظل  متنوعة،  تخ�ض�ضات  ويف  والدكتوراه  واملاج�ضتري  البكالوريو�ص 

ميلد  حلم  لتحقيق  �ضيق  مكان  يف  ي��راوح  بجامعتنا  الإع��لم  ق�ضم 

الإعلم.  كلية 

الآداب،  كلية  يف  املتمثل  الزجاجة  عنق  يتجاوز  مل  احللم  طبعاً 

وهذا حق م�ضروع، فكلية الآداب ولود، فمنها خرجت كلية ال�ضياحة 

الدرا�ضات  كلية  الطريق  يف  ورمبا  والرجمة،  اللغات  وكلية  والآثار 

الجتماعية.

للكلية. ولكن   ولذا، فالت�ضبث بق�ضم الإعلم يعني �ضريان احلياة 

البع�ص  يقول  قد  و�ضمعتها؟  اجلامعة  م�ضلحة  من  الت�ضبث  هذا  هل 

نعم، ولكن هناك راأي اآخر.

 املهم يف هذا الأ�ضبوع متت موافقة جمل�ص اجلامعة على برنامج 

الدكتوراه يف الإعلم، وهي خطوة اأظن اأنها تبا�ضري ميلد كلية علوم 

باجلامعة. الت�ضال 

 فميلد هذه الكلية �ضيفر�ص عليها الت�ضابق مع الزمن ل�ضتحداث 

برامج وخمترات تتنا�ضب مع حياتنا الت�ضالية الآن ويف بيئة رقمية 

اأثرت على كل مناحي حياتنا.   
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اجلامعة ت�صت�صيف »م�صاة الريا�ض« بهدف ن�صر ثقافة امل�صي

يوم البحوث في 
العلوم.. الخميس

كتبت: مي احليدري

ل�ضوؤون  اجلامعة  وكيلة  بح�ضور 

الطالبات الدكتورة اإينا�ص العي�ضى، 

القادم  اخلمي�ص  العلوم  كلية  تقيم 

 2 وحتى  �ضباحاً   8 ال�ضاعة  م��ن 

ظهراً فعالية »يوم البحوث«.

»السياسات التربوية« يحتفل 
باليوم العالمي للصحة


