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برعاية اأمري الريا�ض .. تخريج 10146 طالبًا وطالبة..

مسيرة نجاح

0304

51 عائلة 
في عين »سنابل الخير«

نادي اإلعالميات 
يسعى الستقطاب 

الموهوبات 

»اإلعالم« يطلق دكتوراه 
في االتصال واإلعالم 

الرقمي
ك��ت��ب��ت: ����ض���ارة ال�����ض��ل��ع��ان- اجل��وه��رة 

الع�ضيمي

الإع��ام��ي��ات  ن���ادي  رئي�سة  اأك���دت 

دينا املاجد اأن نادي الإعاميات لي�س 

بل  فقط،  الإعام  لطالبات  خم�س�ساً 

ي�سعى ل�ستقطاب الطالبات املوهوبات 

كان  اأياً  يف جمال الإعام والراغبات، 

تخ�س�سهن، وتقدمي عمل مميز لتنمية 

مهارات الع�سوات ب�سكل يخدم املجتمع 

الإعامي وي�سهم يف بناء اإعام معريف 

باأدوات  تزويدهن  من خال  وتطبيقي 

وبيئة ت�ساهم يف التميز الإعامي.

 التفا�سيل �س16

»دكتوراه  برنامج  الإع��ام  ق�سم  اأطلق 

الفل�سفة يف الت�سال والإعام الرقمي«، 

يهدف لتزويد الطالب باملهارات واملعارف 

اأ�ساتذة  ت�سنع  التي  والبحثية  النظرية 

ال�سطاع  على  قادرين  اأكفاء  وباحثني 

والبحثية  والتدريبية  التعليمية  باملهام 

واإع��داد جيل جديد  املتنوعة،  الإعامية 

درا���س��ات  يف  املتميزين  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن 

يقدمون  ال��رق��م��ي،  والإع����ام  الت�����س��ال 

بالأ�سالة  يت�سم  وبحثياً  علمياً  اإنتاجاً 

والبتكار، ي�سهم يف خدمة املجتمع، ويف 

خال  من  وذل��ك  املعرفة،  اقت�ساد  بناء 

ما  لأح��دث  واملنهجية  النظرية  الدرا�سة 

اأنتجته العقول العربية والعاملية.

تفا�سيل �س19
24

02

»عالم جديد« يعلن استقبال طلباته لهذا العام
كتب: نايف القحطاين

وتطوير  ا�ستك�ساف  ك��ر���س��ي  ح�سل 

ال����دواء ع��ل��ى ب����راءة اخ����راع م��ن مكتب 

ب������راءة الخ�������راع الأم���ري���ك���ي ب��ع��ن��وان 

 Substituted naphthyridinyl«
 hydrazines as anti-liver cancer

والنتائج  الدرا�سات  وتو�سلت   ،»agents
البيولوجية التي اأعدت اإىل نتائج مب�سرة 

تاأثريه  يتجاوز  املركبات، حيث  لأحد هذه 

�سعف مثيله من الأدوية املدرجة لعاجات 

�سرطان الكبد.

تفا�سيل �س5

ة  كرسي »الدواء« يحصل على براء
كتب: مو�ضى حدادي اختراع أمريكية

العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  اأو���س��ح 

ال��دائ��م��ة  اللجنة  رئ��ي�����س  العلمي  وال��ب��ح��ث 

لربنامج عامل جديد الدكتور اأحمد العامري، 

اأن اجلامعة بداأت موؤخراً يف  ا�ستقبال طلبات 

ال��دار���س��ني  اجل��ام��ع��ة  ملبتعثي  ج��دي��د  ع���امل 

اأف�سل  يف  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستري  مبرحلة 

50 جامعة عاملية مرموقة ح�سب التخ�س�س 

الربنامج  موقع  عرب  �سنغهاي،  ت�سنيف  يف 

https://eservices.ksu. الإل��ك��روين 

وفقاً  وذل���ك   ،/edu.sa/newscholar
يف  املعتمدة  الدرا�سية  وامل��ج��الت  لل�سروط 

العام على عمادة  امل�سرف  واأ�سار  الت�سنيف. 

واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ���س��وؤون 

يهدف  الربنامج  اأن  الرجيعي  �سامل  الدكتور 

اإىل حتفيز مبتعثي اجلامعة ملوا�سلة درا�ستهم 

العليا باجلامعات العاملية املرموقة.  يذكر اأن 

برنامج عامل جديد حقق قفزة نوعية بدورته 

الرابعة لعام 1437ه�، وذلك ب�سرف مكافاأة 

عددهم  والبالغ  وامل�ستحقات  للم�ستحقني 

العاملية  اجلامعات  اإىل  ومبتعثة  مبتعثاً   161
جامعة   50 اأف�سل  �سمن  وامل�سّنفة  املرموقة 

ح�سب ت�سنيف �سنغهاي.

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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السدحان: الحفل يعد منبعًا يقطف منه المتخرجون ثمرة غرسهم واجتهادهم

فيصل بن بندر: جامعة الملك سعود عريقة .. جذورها متمكنة من عطائها وإنتاجها 

تغطية: فهد الفليج

ت�صوير:عبداهلل العمودي

رعى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل 

ب����ن ب���ن���در ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز اأم������ري م��ن��ط��ق��ة 

ال���ري���ا����ض، م�����ص��اء ال���ث���اث���اء امل���ا����ص���ي، حفل 

يف  وخ���ري���ج���ة  خ���ري���ج���ًا   10146 ت���خ���ري���ج 

العلمية،  وال��درج��ات  التخ�ص�صات  خمتلف 

مي��ث��ل��ون ال��دف��ع��ة ال�����ص��اب��ع��ة واخل��م�����ص��ن من 

بالإ�صتاد  وذلك  �صعود،  امللك  طاب جامعة 

الريا�صي باملدينة اجلامعية.

ب���داأ احل��ف��ل ب��ع��زف ال�����ص��ام امللكي اأعقبه 

م�����ص��رية ال���ط���اب اخل���ري���ج���ن، ت��اه��ا ت���اوة 

اآي��ات من القراآن الكرمي، بعدها بداأ احلفل 

اخل��ط��اب��ي امل��ع��د ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ث���م األ��ق��ى 

معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر 

ك��ل��م��ة ه��ن��اأ ف��ي��ه��ا ال��ط��اب اخل��ري��ج��ن بهذا 

اليوم ال�صعيد على اجلميع، حيث الكل بنى 

عليه الآمال والطموحات يف خدمة الوطن 

الإيجابي  والتفاعل  التنمية  م�صرية  ودف��ع 

مبا يتوافق مع روؤية اململكة 2030.

مكانة الوطن

وقال د. العمر: » جنتمع اليوم يف احتفالية 

واالع��ت��زاز  البهجة  م�شاعر  فيها  مت��ت��زج 

اجلامعة،  طالب  من  جديدة  دفعة  بتخريج 

االآم��ال  وعليهم  بهم  اجلامعة  عقدت  وق��د 

والطموحات يف نقل وطنهم اإىل املكانة التي 

لندرك  عليهم  نراهن  اإذ  ونحن  ي�شتحقها. 

ق��ي��ادة  اجل��ام��ع��ات يف  تلعبه  ال���ذي  ال����دور 

ودفع  والثقافية  والعلمية  الفكرية  النه�شة 

واالجتماعية،  االقت�شادية  التنمية  م�شرية 

وذلك كله من خالل بناء املواطن القادر على 

ومبا  االأ�شعدة  كافة  مع  االإيجابي  التفاعل 

يتوافق مع روؤية اململكة »2030«.

جتويد وجتديد

تدرك  �شعود  امللك  جامعة  »اإن  واأ�شاف: 

املتمثل  العايل  التعليم  منظومة  يف  دوره��ا 

مما  الوطنية،  النه�شة  م�����ش��ارات  دف��ع  يف 

جعلها ال حتر�ص على تخريج االأعداد بقدر 

القادرين  الطالب  تخريج  على  حتر�ص  ما 

ول��ذل��ك  اأف�����ش��ل،  م�شتقبل  �شناعة  ع��ل��ى 

مناهجها  جت��وي��د  على  اجلامعة  حر�شت 

وجتديد خططها االأكادميية والبحثية لتكون 

م�شتجيبة للتحوالت احلديثة يف عامل اليوم، 

العمل.  �شوق  للحاجات اجلديدة يف  وملبية 

توجيهات  م��ن  ننطلق  اإمن��ا  ه��ذا  يف  ونحن 

و�شمو ويل  ال�شريفني  مقام خادم احلرمني 

احلر�ص  اهلل-يف  االأمني-حفظهما  عهده 

على �شناعة م�شتقبل واعد لهوؤالء ال�شباب 

املتح�شن بالعلم واملت�شبع باملعرفة«. 

االأم��ري  �شمو  يا  اأنتم  »ه��ا  معاليه:  وق��ال 

في�شل بن بندر  اإذ ت�شاركوننا يف رعاية هذه 

االحتفالية لنعي�ص مع اأبنائنا هذه اللحظات 

في حفل حضره أمير الرياض.. 
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التي كانت اجلامعة معهم فيها منذ التحاقهم 

بها اإىل حني تخرجهم منها، لن�شعر مبعاين 

يح�شلون  نراهم  ونحن  واالع��ت��زاز  الغبطة 

مراتب  ويح�شدون  العليا  ال��درج��ات  على 

ال�شرف والت�شريف ليم�شوا يف هذه احلياة 

بخطى واثقة ويحق لهم ذلك، فهم خريجو 

هذه اجلامعة العريقة. 

خريجي  الأبنائي  اأبارك  اجلامعة،  وبا�شم 

ما  لهم  �شاكراً  اأم��وره��م  واأول��ي��اء  اجلامعة 

بذلوه من جٍد واجتهاد، متمنياً لهم م�شتقباًل 

واعداً وم�شرقاً، م�شحوباً بتوفيق اهلل تعاىل 

واإعانته«.

م�صرية العز والفخر

وبني د. العمر: »اإننا اإذ ن�شهد هذا اليوم 

يف  متمثاًل  الوطن  لهذا  وفخر  عز  م�شرية 

اجلامعة  ف��اإن  اأبنائه  جن��اح��ات  م��ن  عر�ص 

ما�شية يف تقدمي املزيد من االإ�شراقات التي 

وتطويره،  رفعته  يف  وت�شهم  الوطن  تخدم 

واإنه لي�شرين يف هذا املقام اأن اأتقدم باأجزل 

ال�شكر ملقام خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو 

ما  على  اهلل-  االأمني-حفظهما  عهده  ويل 

�شعود من دعم واهتمام  امللك  تلقاه جامعة 

لكم  بال�شكر اجلزيل  اأتوجه  م�شتمرين، كما 

هذا  برعاية  لتف�شلكم  ال�شمو  �شاحب  يا 

التخرج،  فرحة  اأبنائكم  وم�شاركة  احلفل 

وزي��ر  امل��ع��ايل  ل�شاحب  مو�شول  وال�شكر 

لدعمه  العي�شى  اأح��م��د  الدكتور  التعليم  

وم�شاندته  للجامعة  وال��الحم��دود  ال��دائ��م 

�شاهم يف  من  كل  اأ�شكر  كما  لها،  امل�شتمرة 

االإعداد والتنظيم لهذا احلفل، واأكرر التهنئة 

الأبنائي الطالب واأولياء اأمورهم، واهلل اأ�شاأل 

اأبطالنا  ين�شر  واأن  واأمننا  اأن يحفظ بالدنا 

وحماة وطننا واأن يعيدهم اإىل اأهلم وذويهم 

منت�شرين غامنني«.

�صاحنا املعارف واملهارات 

القبول  ���ش��وؤون  عميد  األ��ق��ى  ذل��ك  بعد 

كلمة  ال�شدحان  با�شل  الدكتور  والت�شجيل 

�شعود  امل��ل��ك  جامعة  »تفخر  ف��ي��ه��ا:   ق��ال 

بهذه  عليها،  حقه  من  جزء  الوطن  باإهداء 

ال��دف��ع��ة امل��ب��ارك��ة م��ن اخل��ري��ج��ني ال��ذي��ن 

يحتفلون، ونحتفل معهم يف حفل تخرجهم، 

طالب  منه  ينهل  �شعادة  منبع  يعد  وال��ذي 

م�شتهلني  غر�شهم،  ثمرة  واجتهدوا  ثابروا 

مت�شلحني  حياتهم،  يف  جديد  م�شوار  بداية 

اكت�شبوه من معارف ومهارات وكفاءات  مبا 

اجلامعة  ت�شعد  كما  جامعتهم،  يف  تعلموها 

بقطاف غر�شها الذي تولت رعايته، وي�شعد 

نه�شته،  يف  �شي�شاهم  خريج،  بكل  الوطن 

و�شناعة  وتنميته  ب��ن��ائ��ه  يف  و���ش��ي�����ش��ارك 

م�شتقبله يف جميع املجاالت«.

جمموع  بلغ  »لقد  د.ال�شدحان:  واأ�شاف 

الطالب والطالبات املتخرجني واملتخرجات 

واملتوقع تخرجهم يف جميع الدرجات العلمية 

للعام احلايل »10146« طالباً وطالبة، ويف 

ال�شابعة  الدفعة  بتخريج  نحتفل  الليلة  هذه 

البالغ  ب��ال��ط��الب  واخل��ا���ش��ة  واخل��م�����ش��ني 

الطالب  ت�شمل  طالباً،   »5642« عددهم 

العام  من  ال�شيفي  الف�شل  يف  املتخرجني 

االأول  والف�شل  1438/1437ه�  الدرا�شي 

1439/1438ه�  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  م��ن 

ال��درا���ش��ي  الف�شل  يف  تخرجهم  وامل��ت��وق��ع 

كليات  جميع  من  احل��ايل  العام  من  الثاين 

اجلامعة موزعني ح�شب الدرجات العلمية«.

ال�صباب ثروة

ع��ق��ب ذل���ك األ��ق��ي��ت ك��ل��م��ة اخل��ري��ج��ني، 

ال�شمو  �شاحب  اخلريج  عنهم  نيابة  األقاها 

بندر  امللكي االأمري خالد بن عبدالعزيز بن 

اأحمد  بن  متعب  واخل��ري��ج  عبدالعزيز  بن 

ال�شعادة  بالغ  ع��ن  فيها  اأع��رب��ا  احل�����ش��ان، 

يتطلع  الذي  اليوم  بهذا  واالعتزاز  والفخر 

را�شخ  بتعليم  الوطن  خلدمة  اجلميع  فيها 

وان��ت��م��اء وا����ش���ح، ف��ال�����ش��ب��اب ه��م ال���روة 

احلقيقية للتنمية امل�شتدامة.

واأ���ش��اف االأم��ري خالد: »اإن��ه ملن دواع��ي 

الفخر واالعتزاز اأن اأقف بني اأيديكم يف هذه 

االأم�شية املباركة نيابة عن زمالئي خريجي 

امللك  بجامعة  واخلم�شني  ال�شابعة  الدفعة 

االإ�شالم،  بتحية  واأحييكم  العريقة،  �شعود 

وال���وئ���ام وحلمتها  ي�����ش��وده��ا احل���ب  حت��ي��ة 

اأم�شيتنا  ت�شريفكم  اإن  واالح��رام،  التقدير 

عملي  على جت�شيد  يدل  اإمنا  هذه  العطرة 

للعالقة التي تربط بني اأفراد هذا املجتمع 

قوامه  برباط  اهلل،  يحفظهم  اأم���ره،  ووالة 

االإدراك ملعنى  يغلفه  و�شعور  واالإخاء  احلب 

التي مل  اجلامعة  لر�شالة  وتدعيم  االنتماء، 

كانت  ما  بقدر  درا�شية،  مرحلة  تكن جمرد 

مرحلة بناء عقلي تهدف اإىل حتقيق االأمن 

واأن  �شيما  ال  ومم��ار���ش��ة،  �شلوكاً  الفكري 

التعليم هو اأحد االأ�ش�ص الرا�شخة التي قام 

عليها هذا الكيان ال�شامخ على يد موؤ�ش�شه 

اآل �شعود طيب  املغفور له امللك عبدالعزيز 

اأيادي  اهلل ثراه، ثم تولته بالعناية والرعاية 

اأبنائه الربرة من بعده«.

وطن العز

الغايل  وطننا  »اإن  متعب:  اخلريج  وق��ال 

مير مبرحلة تنموية كربى وفق روؤية 2030 

التي من اأهم اأهدافها تنويع م�شادر الدخل 

ال�شعودية  الب�شرية  القوى  وتنمية  الوطني 

اأبناء  هم  اخلريجني  واأن  التعليم.  وتطوير 

الب�شرية  القوى  وهم  ال�شامخ،  الوطن  هذا 

التي تعمل على اإجناح روؤية التحول الوطني 

امل�شتدامة  للتنمية  احلقيقية  ال��روة  وه��م 

جانب  يف  يقفون  والكرامة،  العز  وط��ن  يف 

اأخطار  من  به  يحيط  ما  كل  �شد  الوطن، 

جنودنا  م��ع  ودع��وات��ن��ا  قلوبنا  اإن  ومكائد، 

الوطن،  كرامة  عن  يدافعون  وهم  البوا�شل 

والة  ونعاهد  الواجب  �شهداء  على  نرحم 

االأمر � حفظهم اهلل � على الذود عن وطننا 

خلدمة  تعلمناه  ما  ونوظف  منلك،  ما  بكل 

�شادقني  خمل�شني  والوطن،  واملليك  الدين 

اأوفياء للعهد«.

باأجل  »اأت��ق��دم  ق���ال:  الكلمة  خ��ت��ام  ويف 

واأ�شمى اآيات ال�شكر ل�شاحب ال�شمو امللكي 

االأمري في�شل بن بندر بن عبدالعزيز، على 

االأبوية  ولرعايته  امل�شاء  ه��ذا  لنا  ت�شريفه 

الوطن  هذا  م�شلحة  على  الدائم  وحر�شه 

احلرمني  خ��ادم  م��والي  اأ�شكر  كما  واأبنائه، 

العهد  ويل  و�شمو  اهلل،  حفظه  ال�شريفني 

�شتى  يف  بالتعليم  امل�شتمر  اهتمامهما  على 

مراحله، وتوظيف جميع االإمكانات يف �شبيل 

ملك  على  مب�شتغرب  لي�ص  وه��ذا  خدمته 

احلزم والعزم، جعله اهلل ذخراً خلدمة هذا 

الوطن ولن�شرة االإ�شالم وامل�شلمني يف �شتى 

اأنحاء املعمورة«.

بندر  ب��ن  في�شل  االأم����ري  ك���رم  ب��ع��ده��ا 

املتفوقني، والتقطت ال�شور، ثم ت�شلم �شموه 

درع���اً ت��ذك��ارًي��ا م��ن م��دي��ر اجل��ام��ع��ة بهذه 

املنا�شبة.

ال�شمو  اأ�شحاب  من  عدد  احلفل  ح�شر 

االأمراء وكبار امل�شوؤولني واأهايل اخلريجني .

الخريجون: الجامعة ليست مرحلة دراسية بل  بناء عقلي يهدف لتحقيق األمن الفكري

العمر: ماضون في تقديم المزيد من اإلشراقات للوطن والمساهمة في تطويره

رفع �شاحب ال�شمو امللكي االأمري في�شل بن بندر بن عبدالعزيز 

اأمري منطقة الريا�ص التهنئة خلادم احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل 

عهده االأمني - حفظهما اهلل - على تخرج االأبناء من جامعة امللك 

�شعود، مهنًئا اأولياء االأمور.

وقال �شموه: »هذه جامعة امللك �شعود عريقة لها جذور متمكنة من 

عطائها ومن عملها واإجنازها واإنتاجها، فهي على م�شتوى عاٍل جداً، 

فهي بال �شك اأم اجلامعات ال�شعودية، ونرجو اأن توفق للم�شرية التي 

تخطط لها مقدماً �شموه �شكره ملدير اجلامعة ومن�شوبيها.

واأ�شاف: »التخرج بداية حياة جديدة وهم على م�شتوى عاٍل من 

الوعي واالإدراك، ن�شاأل اهلل لهم التوفيق والنجاح«، معرباً عن �شعادته 

بح�شور العائالت وم�شاركتهم اأبنائهم يف حفل تخرجهم.

بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  قال  �شحايف  ت�شريح  ويف 

امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  ل�شيدي  التربيكات   »اأق��دم  العمر: 

�شلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل، وويل عهده االأمني �شاحب ال�شمو 

امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن عبالعزيز - حفظه اهلل -  على 

هذه الكوكبة اجلديدة من اخلريجني يف كافة اجلامعات ومن خريجي 

جامعة امللك �شعود بالذات،  متمنياً من اخلريجني اأن ي�شاهموا يف 

امل�شرية التنموية لهذا الوطن املعطاء.

وقدم د.العمر �شكره ل�شاحب ال�شمو امللكي االأمري في�شل بن بندر 

اخلريجني  لرعايته حفل   - الريا�ص  منطقة  اأمري   - عبدالعزيز  بن 

وفرحة  ل�شعادة  انعكا�شاً  ج��اء  احلفل  جن��اح  اأن  م��وؤك��داً  باجلامعة، 

و موظفني،  تدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من  ومن�شوبيها  بقيادتها  اجلامعة 

للجامعة  دخولهم  منذ  بهم  �شعدنا  الذين  الطالب  باأبنائنا  وفرحة 

وحتى تخرجهم.

جامعة عريقة



حفل التخرج17 �لعدد 1305 - �لأحد 6 �شعبان  1439هـ �ملو�فق 22 �أبريل 2018م 4

فرحة وطن بمستقبل 2030



17 5أخبار  �لعدد 1305 - �لأحد 6 �شعبان  1439هـ �ملو�فق 22 �أبريل 2018م

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  وّج���ه 

ال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر خطاب 

�سكر اإىل الإدارة العامة لل�سالمة 

والأم�����ن اجل��ام��ع��ي ب��ع��د اإط���الع 

الن�سف  ال��ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  معاليه 

خ��الل  ال�����س��الم��ة  لإدارة  ���س��ن��وي 

وحتى  1439/1/1ه�  من  الفرتة 

1439/6/29ه�.
وع���ر الأ���س��ت��اذ م��و���س��ى قحل 

مدير عام الإدارة العامة لل�سالمة 

والأمن اجلامعي عن بالغ �سروره 

ل��ه��ذه ال��ل��ف��ت��ة م��ن م��ع��ايل مدير 

اجل��ام��ع��ة وم��ت��اب��ع��ت��ه لإجن����ازات 

والأم��ن  لل�سالمة  العامة  الإدارة 

لها,  امل�ستمر  ودع��م��ه  اجلامعي 

من  الإدارة  حتققه  ما  اأن  موؤكداً 

تعاىل  بف�سل اهلل  ياأتي  اإجن��ازات 

الدكتور  وتوجيهات  مبتابعة  ث��م 

اجلامعة  وكيل  ال�سقري  عبداهلل 

للم�ساريع الذي يوىل اأمن و�سالمة 

من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة جل 

ملدير  �سكره  ق��دم  كما  اهتمامه, 

متابعته  ع��ل��ى  ال�����س��الم��ة  اإدارة 

ا�سرتاطات  على حتقيق  وحر�سه 

ال�سالمة يف من�ساآت اجلامعة.

العنزي  �سند  الأ�ستاذ  واأع��رب 

�سكره  عن  ال�سالمة  اإدارة  مدير 

ال�سالمة  اإدارة  ملن�سوبي  وتقديره 

اأداء  يف  وتفانيهم  جهودهم  على 

بتوفيق  �ساهم  وال��ذي  واجباتهم 

من اهلل يف رفع م�ستوى ال�سالمة 

انخفا�ض  اأن  واأك���د  ب��اجل��ام��ع��ة, 

خالل  ال�سالمة  ح���وادث  م��ع��دل 

الن�سف الأول من العام 1439ه� 

هو  ال�سابقة  ب���الأع���وام  م��ق��ارن��ة 

اجلميع  وت��ع��اون  جهود  ح�سيلة 

اجلامعة  روؤي����ة  يحقق  م��ا  وه���و 

من  اآمنة  تعليمية  بيئة  توفري  يف 

املخاطر.

واأ���س��اف اأن اأع��ل��ى م��ع��دل يف 

ال�سالمة  ا�سرتاطات  خمالفات 

خ�����الل ال����ف����رتة امل���ا����س���ي���ة ه��و 

ال��ت��خ��زي��ن ال��ع�����س��وائ��ي وب��ل��غ��ت 

ت�ستخدم  حيث  خمالفة,   »170«

املمرات والأقبية واأ�سفل ال�سالمل 

وهو  للتخزين  اخلدمات  وغ��رف 

ال�سالمة  ا�سرتاطات  يخالف  ما 

وي�سكل  امل���دين  ال��دف��اع  ول��وائ��ح 

خطورة عالية على �سالمة املباين 

اإىل  داع��ي��اً  اجلامعة,  ومن�سوبي 

ع���دم ا���س��ت��خ��دام ه���ذه الأم��اك��ن 

ل��ل��ت��خ��زي��ن واأت���ب���اع الإج������راءات 

اإىل  ال��رج��ي��ع  نقل  يف  النظامية 

�سالمة  على  حر�ساً  امل�ستودعات 

من�سوبي اجلامعة وممتلكاتها .

مدير الجامعة يشكر اإلدارة 
العامة للسالمة واألمن الجامعي

�سعود ممثلًة  امللك  وقعت جامعة 

للطالب  ال��ع��ايل  التعليم  ب��رن��ام��ج 

ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  والطالبات 

»�سعي«  م��ب��ادرة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 

ذوي  الأ�سخا�ض  وتاأهيل  لتوظيف 

الإع��اق��ة, وذل��ك الأ���س��ب��وع املا�سي 

ب��ق��اع��ة ال��ت�����س��ري��ف��ات, ح��ي��ث مثل 

نيابة  التفاقية  ه��ذه  يف  اجلامعة 

الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  عن 

حممد النمي وكيل اجلامعة لل�سوؤون 

مبادرة  ومثل  والأكادميية  التعليمية 

 – العتيبي  م���رزوق  الأ���س��ت��اذ  �سعي 

رئي�ض املبادرة. 

وت���ه���دف الت��ف��اق��ي��ة ل��ت��وظ��ي��ف 

ال��ع��ايل  التعليم  ب��رن��ام��ج  خ��ري��ج��ي 

طالب  من  ال�سمع  و�سعاف  لل�سم 

وطالبات يف القطاعات اخلا�سة. 

ح�سر التوقيع موؤ�س�ض وم�ست�سار 

لل�سم  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��رن��ام��ج 

ط��ارق  ال��دك��ت��ور  ال�سمع  و���س��ع��اف 

الرنامج  على  وامل�����س��رف  ال��ري�����ض 

ال���زه���راين وجميع  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور 

من�سوبي الرنامج.

وتعد »�سعي« مبادرة غري ربحية, 

1-1-1439ه�,  بتاريخ  تاأ�س�ست 

وت�����س��ع��ى م���ن خ��الل��ه��ا ل���س��ت��ث��م��ار 

الإعاقة عر  طاقات وقدرات ذوي 

اإي�سالهم  وت�سهيل  توظيفهم,  دعم 

ب��ج��ه��ات وق���ط���اع���ات ال��ت��وظ��ي��ف, 

و����س���م���ان ح��ق��وق��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي��ة 

وال��ق��ان��ون��ي��ة وت��دري��ب��ه��م ال��ت��دري��ب 

ب�سوق  ان��خ��راط��ه��م  ق��ب��ل  ال���ك���ايف 

العمل.

وللت�سجيل والإطالع على املبادرة 

http:// الإلكرتوين:  املوقع  زيارة 

. /sa3ee.com

كتب: نايف القحطاين

ح�����س��ل ك���ر����س���ي ا���س��ت��ك�����س��اف 

وت���ط���وي���ر ال���������دواء ع���ل���ى ب�����راءة 

اخ��رتاع من مكتب ب��راءة الخ��رتاع 

 Substituted« بعنوان  الأمريكي 

 n a p h t h y r i d i n y l
 hydrazines as anti-liver
ت�ساعد  حيث   ,»cancer agents
عالج  يف  »النفثرييدين«  م�ستقات 

من  واح���ًدا  يعد  وال���ذي  ال�سرطان 

اأخطر امل�ساكل ال�سحية التي تتميز 

مما  النمو  على  ال�سيطرة  بفقدان 

ي��وؤدي اإىل امل��وت, و ل يزال العالج 

ال��ط��رائ��ق  م��ن  واح����ًدا  الكيميائي 

ذلك  ومع  ال�سرطان,  لعالج  الأولية 

الكيميائي  العالج  ا�ستخدامات  فاإن 

امل��ت��اح��ة غ��ال��ب��اً م��ا ت��ك��ون حم��دودة 

للعالج  واملقاومة  ال�سميات  ب�سبب 

ب���الأدوي���ة, ول��ك��ن ا���س��ت��خ��دام مزيج 

يقلل  الكيميائية  ال��ع��الج��ات  م��ن 

لهذه  امل��ق��اوم��ة  وم���ن  ال�سمية  م��ن 

العالجات. 

من  وا���س��ع��ة  ب��ن جمموعة  وم��ن 

على  اختبارها  مت  التي  امل��رك��ب��ات 

اأنها عوامل م�سادة لل�سرطان, تعتر 

م�ستقات »النفثرييدين« من املركبات 

املهمة التى اأظهرت ن�ساطاً وعالجاً 

ت�سييد  ومت  ال�سرطانات  لأم��را���ض 

بع�ض هيدرازينات النفثرييدين.

والنتائج  ال��درا���س��ات  واأف�����س��ت 

البيولوجية بالنتائج الواعدة املب�سرة 

حيث  امل�سيدة  املركبات  هذه  لأح��د 

من  مثيله  �سعف  ت��اأث��ريه  ي��ت��ج��اوز 

�سرطان  لعالجات  املدرجة  الأدوي��ة 

ال��ك��ب��د م���ن خ���الل ت��ث��ب��ي��ط اأن���زمي 

Topoisomerase IIوالتي تعمل 
على تعطيل وظيفة احلم�ض النووي 

باخلاليا امل�سابة.

ي��ذك��ر اأن���ه اأ����س���رف ع��ل��ى ب���راءة 

الخرتاع اأع�ساء هيئة التدري�ض هم 

الدكتور  الدكتور عبداجلليل عمرو, 

حم��م��د ال��ع��م��ر وال���دك���ت���ور ن��اج��ي 

حممود.

الجامعة توقع مذكرة تفاهم مع »سعي«

اكتشاف مركب  يساعد على عالج سرطان الكبد
يف �إجناز جديد للجامعة 

النادي العلمي لطلبة الدراسات العليا في الصدارة
العليا  ال��درا���س��ات  عميد  اأ���س��اد 

ال��دك��ت��ور ع���ادل ال��ه��دل��ق ب��الإجن��از 

ال�����ذي ح��ق��ق��ه ال����ن����ادي ال��ع��ل��م��ي 

واملتمثل  العليا,  الدرا�سات  لطلبة 

على  الأول  امل��رك��ز  على  بح�سوله 

م�ستوى الأندية الطالبية العامة يف 

اجلامعة.

كما اأكد د.الهدلق اأن هذا التميز 

ي��ع��ك�����ض م���ا وف���رت���ه اجل��ام��ع��ة من 

الدرا�سات  لطلبة  مالئمة  ظ��روف 

وقدراتهم  ذواتهم  لكت�ساف  العليا 

وت���ط���وي���ر م���ه���ارات���ه���م م���ن خ��الل 

يقدمها  ال��ت��ي  املختلفة  الأن�سطة 

النادي العلمي.



مركز لريادة األعمال والتأهيل في »اليرموك«
اف��ت��ت��ح رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال��رم��وك ال��دك��ت��ور 

والتاأهيل  الأعمال  ريادة  »مركز  كفايف،  زيدان 

بالتعاون  اجل��ام��ع��ة  نفذته  ال���ذي  الوظيفي« 

وقال  للتدريب،  الدولية  �ساغو  جمموعة  مع 

مميز  دور  لها  اجلامعة  اإن  الكفايف  الدكتور 

وتنميته يف خمتلف  املحلي  املجتمع  يف خدمة 

اجلامعة  بني  التعاون  فكرة  وجاءت  املجالت، 

وجمموعة �ساغو لإن�ساء مركز لريادة الأعمال 

العمل  �سوق  لدخول  وتاأهيلهم  الطلبة  لتدريب 

املحلية والعربية والعاملية، واأكد اأهمية ربط خمرجات العملية التعليمية 

على  عملت  الرموك  جامعة  اأن  اإىل  م�سًرا  العمل،  �سوق  مع حاجات 

وبني  التخ�س�سات  ملختلف  الدرا�سية  اخلطط  م�سمون  بني  املواءمة 

متطلبات �سوق العمل املحلي والعربي من جهة اأخرى.

مؤتمر »المرأة والقانون« في »المنصورة«
اخ����ت����ت����م����ت م������وؤخ������راً 

ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر ال���دويل 

نظمته  ال��ذي  ع�سر  الثامن 

ك��ل��ي��ة احل����ق����وق ب��ج��ام��ع��ة 

امل���ن�������س���ورة حت���ت ع��ن��وان 

وحا�سر  والقانون«،  »امل��راأة 

اأ�ساتذة  من  نخبة  باملوؤمتر 

باجلامعات  احلقوق  كليات 

منهم  وال��ع��رب��ي��ة  امل�����س��ري��ة 

الدكتور �سالح الدين فوزي، الدكتور اأحمد �سوقي اأبو خطوة، الدكتور 

حممد  الدكتور  عبدالعزيز،  ال�سعود  اأبو  الدكتور  الغثيان،  عايد  غازي 

عبدالرحمن  الدكتور  �سرحان،  اإبراهيم  الدكتور حممد  الأمر،  اأبوزيد 

منها:  املهمة  املحاور  من  العديد  املوؤمتر  وناق�س  احلمدان،  �سالح  بن 

املراأة والت�سريعات الوطنية، املراأة والقواعد الدولية، املراأة والت�سريعات 

ال�سماوية، املراأة والقت�ساد، اجلهود الوطنية حلماية حقوق املراأة.

مسابقة في اإلعجاز العلمي بجامعة عدن
نظمت نيابة �سوؤون الطالب بجامعة عدن، م�سابقة يف القراآن الكرمي 

والإعجاز العلمي �سملت تالوة القراآن الكرمي فئة »امل�سحف كاماًل« وفئة 

»ن�سف امل�سحف« وم�سابقة »التالوة والتجويد« وكذا »الإعجاز العلمي«، 

ويف م�سابقة الإعجاز العلمي فاز الطالب اأحمد ع�سام من كلية الهند�سة 

باملركز الأول، ويف م�سابقة القراآن الكرمي »امل�سحف كاماًل« فاز الطالب 

م�سابقة  الأول، ويف  باملركز  الهند�سة  كلية  عبدالرحمن عبدالرزاق من 

من  عدنان  عبدالرحمن  الطالب  فاز  م�سحف«  »ن�سف  الكرمي  القراآن 

كلية الهند�سة باملركز الأول، ويف م�سابقة التالوة والتجويد فاز الطالب 

اأحمد ع�سام من كلية الهند�سة يف املركز الأول.

انفصال جامعة النجم الساطع عن جامعة 
سرت

قام وفد من جامعة »�سرت« بت�سليم اأر�سيف جامعة »النجم ال�ساطع«، 

املكتب  وبني  �سرت،  جلامعة  تابعة  ال�ساطع  النجم  جامعة  كانت  حيث 

الإعالمي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق اأن عملية الت�سليم متت حتت 

جامعة  رئي�س  حمجوب  اأحمد  الدكتور  بح�سور  اأجيال«  »حقوق  �سعار 

�سرت، والدكتور اأحمد �سعيد رئي�س جامعة النجم ال�ساطع، واأكد رئي�س 

جامعة �سرت يف كلمة له بهذة املنا�سبة على اأهمية مد ج�سور التوا�سل 

مرا�سم  واختتمت  الليبية  اجلامعات  وكافة  اجلامعتني  بني  والتعاون 

الت�سليم بتبادل �سهادات التكرمي.
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ماراثون لطالبات التحضيرية بعليشة

طالب البرنامج االنتقالي يزورون ملتقى السفر 
واالستثمار السياحي

كتبت: جواهر ال�صبار 

الجتماعية  ال�سوؤون  وزير  نائب  موؤخراً  التقت 

الدكتورة متا�سر الرماح بالطالبة زينب ال�سويلح، 

طالبات  ب�سكن  ال��ه��م��م  ذوات  ط��ال��ب��ات  اإح����دى 

من  م�سرفتي  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  اجلامعة، 

جناح  م�سوؤولة  اخلليفة  اآمنة  اجلامعي  الإ�سكان 

اأ.  ذوات الهمم ب�سكن وم�سوؤولة العالقات العامة 

هند اجل�سا�س.

ال��وزارة لدعم  بناًء على دعوة من  اللقاء  وجاء 

املوا�سيع  اأه��م  ومناق�سة  الهمم  ذوات  وت�سجيع 

امل�ساكل  اأهم  وحل  املجالت  بع�س  يف  خلدمتهن 

التي تواجه الفئات اخلا�سة عموما.

كتبت: جواهر ال�صبار

ا�ستقبل �سكن طالبات اجلامعة موؤخراً ع�سو 

الت�سكيلية  والفنانة  الكاتبة  ال�����س��ورى  جمل�س 

رائعة  ح��واري��ة  بجل�سة  الأرب�����س  كوثر  الأ�ستاذة 

بعنوان »كيف ت�سبح كوناً« ، تناولت فيها جتربتها 

الأدب��ي��ة  للحركة  العامة  ونظرتها  الكتابة  يف 

العربية  وال��دول  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

م�ستعر�سة اأهم ما قيل يف هذا املجال.

وطالبات  من�سوبات  من  جمع  اجلل�سة  ح�سر 

عائلة  جلنة  والتن�سيق  بالتنظيم  وق��ام  اجلامعة 

ال�سكن  اأن�سطة  ممثل  ال��ن��وري��ن،  ب��ن��ادي  ال��ق��راء 

وباإ�سراف الأ�ستاذة جنمة الزهراين م�سرفة نادي 

النورين ب�سكن الطالبات.

 ،Literature Con اأقيمت موؤخراً فعالية 

وذلك للعام الثاين على التوايل من قبل اللجنة 

الثقافية يف ق�سم اللغة الإجنليزية واآدابها ببهو 

كلية الآداب.

اأب��رزت  اأرك��ان  ع��دة  على  الفعالية  ا�ستملت 

ارتدت  حيث  باملتعة،  والأدب  الثقافة  امتزاج 

الطالبات اأزياًء م�ستوحاة من اأ�سهر ال�سخ�سيات 

الروائية يف ثقافات عدة، وكان هناك اأكرث من 

الركن  مثل  واآداب��ه��ا،  معينة  ثقافة  متثل  رك��ن 

اليوناين، العربي، الياباين والركن الهندي. 

اللب�س  الفعالية  يف  امل�ساركات  ارت��دت  وقد 

عن  وحتدثن  ب��ه،  للتعريف  لليونان  التقليدي 

يف  املهمة  التاريخية  والأح���داث  ال�سخ�سيات 

اليونان، كما حتدثن عن الأ�ساطر اليونانية.

قدمياً،  ال��ع��رب  فمثل  العربي  ال��رك��ن  اأم��ا   

ال��رك��ن،  ل���زائ���رات  ال��ك��ت��ب  بع�س  اإه����داء  ومت 

الأ�ساطر  ع��ن  امل�ساركات  حتدثت  هنا  وم��ن 

قدمت  كما  ال�سعبي،  والرتاث  وال�سعر  العربية 

طالبتان م�ساركتان م�سهداً متثيلياً ق�سراً بني 

�سخ�سيتي ال�ساعرين جرير والفرزدق، كما مت 

تخ�سي�س مكان لكتابة بيت ال�سعر املف�سل لكل 

زائرة.

الأركان  اأكرث  اأحد  فكان  الياباين  الركن  اأما 

الزي  لب�سن  امل�ساركات  من  بع�ساً  لأن  جذباً 

تنكرن  واأخريات  »الكيمونو«  الياباين  التقليدي 

ب�سخ�سيات تلفزيونية، ومنها ناروتو وون بي�س 

ويرحنب بالزوار. وبداأ حوار عن عادات وتقاليد 

الركن  واأخ���ًرا  ال�ساي،  حفلة  ومنها  اليابان 

الهندي الذي قدم الطعام الهندي. 

اأما امل�ساركات يف الركن الهندي فقد ارتدين 

وحتدثن  ب��ال�����س��اري،  امل�سمى  ال��وط��ن��ي  ال���زي 

و�ساركوا  وتقاليدهم  الهند  يف  الديانات  عن 

الزائرات بع�ساً من الأعمال الأدبية املميزة. 

�سباًحا  العا�سرة  من  الفعالية  ب��داأت  وق��د 

عدًدا  واجتذبت  والن�سف ظهًرا  الواحدة  حتى 

كبًرا من الطالبات و ع�سوات هيئة التدري�س 

الفعالية  وكانت  ���س��واء،  حد  على  واملوظفات 

برعاية كرمية من مقهى الكيمي.

نائب وزير الشؤون 
االجتماعية تزور سكن 

الطالبات

األربش تحاور طالبات 
الجامعة

مسابقة البلوت.. في األولى المشتركة

طالبات اإلنجليزية في أركان العالم

اأقيم موؤخراً ماراثوان لطالبات ال�سنة التح�سرية يف علي�سة والذي ا�ستمر 

ملدة ن�سف �ساعة بني جري وم�سي عادي وهرولة، وذلك �سمن فعالية منهج 

ملعنى  عميقاً  فهماً  الفعالية  خالل  الطالبات  واكت�سبت  واللياقة.   ال�سحة 

امل�سي ال�سحي اليومي. وكانت الفعالية باإ�سراف اأخ�سائي اأول يف التغذية 

الأ�ستاذة فاطمة ال�سم�سان.

التي  الفعاليات  ل�سل�سلة  ام���ت���داداً 

الأوىل  لل�سنة  النتقايل  بالربنامج  تقام 

امل�سرتكة فقد ا�ستجابت وحدة الأن�سطة 

ال��ط��الب��ي��ة ل��رغ��ب��ة ال��ط��الب يف اإق��ام��ة 

م�سابقة للعبة البلوت. 

طالب  قبل   من  امل�سابقة  تنظيم  مت 

الهيئة الإدارية بالربنامج بقيادة الطالب 

فرا�س البداح والذي اأ�سرف على عملية 

تقرر  ك��م��ا  امل��ن��اف�����س��ة،  خ���الل  التحكيم 

احلفل  خالل  بامل�سابقة  الفائزين  تكرمي 

اخلتامي لالأن�سطة الطالبية.

وت��ع��ت��رب ل��ع��ب��ة ال��ب��ل��وت م��ن الأل��ع��اب 

الأو�ساط  يف  وا�سع  بقبول  حتظى  التي 

التي  الألعاب  من  اأنها  كما  الجتماعية، 

الريا�سية  املهارات  تنمية  على  ت�ساعد 

واملنطقية لدى الفرد. 

وقد مت اعتماد اأول بطولة للبلوت يف 

للريا�سة،  العامة  الهيئة  قبل  اململكة من 

وذلك خالل �سهر اأبريل اجلاري.

ال��ربن��ام��ج  ط����الب  م���ن  زار جم��م��وع��ة 

ملتقى  امل�سرتكة  الأوىل  لل�سنة  النتقايل 

ال�سعودي  ال�سياحي  وال�ستثمار  ال�سفر 

ال���ذي اأق��ي��م يف م��رك��ز ال��ري��ا���س ال���دويل 

اأب��ري��ل   4-1 ل��ل��م��وؤمت��رات وامل��ع��ار���س م��ن 

العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  نظمته  وال����ذي  2018م، 
�سعار  حت��ت  ال��وط��ن��ي  وال����رتاث  لل�سياحة 

رعاية  حتت  ال�سناعات«  ملتقى  »ال�سياحة 

بن  �سلطان  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

العامة  الهيئة  رئي�س  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

والرتاث. لل�سياحة 

ال�����س��وء  ت�سليط  اإىل  ال���زي���ارة  ه��دف��ت 

ال�سياحية  والوجهات  املنتجات  اأك��رث  على 

ال�سياحي  ال���س��ت��ث��م��ار  ل��ف��ر���س  والإ����س���ارة 

املتاحة يف اململكة؛ حيث اطلع الطالب على 

املعر�س امل�ساحب  والذي �سارك فيه اأكرث 

باململكة.  200 جهة حكومية وخا�سة  من 

جامعات 
عربية
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كتب: عبدالوهاب الثقفي

علوم  »دور  م��وؤمت��ر  باجلامعة  م��وؤخ��ًرا  اختتم 

الريا�شة والن�شاط البدين يف حتقيق روؤية اململكة 

وور���ش  املتنوعة  اجلل�شات  م��ن  ب��ع��دد   »2030
من  جمموعة  األقاها  والتي  املتخ�ش�شة  العمل 

وكذلك  وداخلها،  اململكة  خارج  من  الأكادمييني 

نخبة من الإعالميني املتميزين يف جمال العالم 

الريا�شي. 

وقد �شرح عميد كلية علوم الريا�شة والن�شاط 

اململكة  روؤية  باأن  الفا�شل  اأحمد  الدكتور  البدين 

بالأن�شطة  الهتمام  �شرورة  على  اأك��دت   2030
الريا�شية ورفع معدل ممار�شتها يف املجتمع مرة 

من  املمار�شني  ن�شبة  لرتفع  اأ�شبوعياً  الأقل  على 

13 % من املجتمع ال�شعودي لت�شل اإىل 40 %، 
وذلك خالل اخلم�شة ع�شر عاًما املقبلة.

 وت�شري هذه الأرقام اإىل اأهمية وعي املجتمع 

بال�شحة،  وربطها  البدين،  والن�شاط  بالريا�شة 

ليكون  املنا�شبة،  البيئة  توفري  خ��الل  من  وذل��ك 

كما  املجتمع.  فئات  جميع  بني  را�شًخا  �شلوًكا 

واملتوازن  ال�شّحي  النمط  »اأن  على  الروؤية  تن�ش 

فمن  لذا  احلياة«،  ج��ودة  مقّومات  اأه��م  من  يعد 

الريا�شية من  املهم زيادة عدد املرافق واملن�شاآت 

خالل ال�شراكة مع القطاع اخلا�ش، وذلك ل�شمان 

املمار�شة الريا�شية يف بيئة مثالية. 

اإىل  ما�شة  اأن هناك حاجة  يت�شح  �شبق  ومما 

مع  تتوافق  التي  واخلطط  الآل��ي��ات  بع�ش  تبني 

اأهداف الروؤية، وهو ما انعك�ش ب�شكل وا�شح على 

حماور املوؤمتر الذي جاء برعاية كرمية من معايل 

مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر، حيث تبنى 

الفاعلة يف حتقيق  املحاور  املوؤمتر جمموعة من 

روؤية 2030. 

اأن  الفا�شل  ذك��ر  امل��وؤمت��ر  عن  اإح�شائية  ويف 

علمية  درا�شة   »90« بلغت  املوؤمتر  امل�شاركات يف 

حمكمة قدمت من باحثني واأكادمييني من »10« 

لعدد  املوؤمتر  خلُ�ش  ولقد  واأجنبية.  عربية  دول 

الباحثني  من  امل�شاركون  قدمها  التو�شيات،  من 

الهيئات  اأم��ام  الطريق  متهيد  بهدف  واخل���راء 

العاملة يف املجال الريا�شي ب�شفة عامة، والكليات 

والأق�شام املعنية بعلوم الريا�شة والن�شاط البدين 

من  ع��دد  اإىل  التو�شل  مت  فقد  خا�شة.  ب�شفة 

يف  احلوكمة  ممار�شة  تعزيز  اأهمها  التو�شيات، 

مع   ،2030 روؤي���ة  اإط���ار  وف��ق  الريا�شي  امل��ج��ال 

ال�شتفادة من اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمال 

علوم الريا�شة، و�شرورة تبني خطة طويلة املدى 

تهدف لتوعية املجتمع ال�شعودي باأهمية ممار�شة 

وتعزيز  ال�شحة،  اأج���ل  م��ن  للريا�شة  الفتيات 

ال�شراكة املجتمعية غري الربحية مع اجلهات ذات 

العالقة للم�شاهمة يف حتقيق هذه اخلطة.

العاملة يف جمال  الهيئات  لت�شجيع  بالإ�شافة 

علوم الريا�شة والن�شاط البدين على اإن�شاء بيوت 

العلمية  ال�شت�شارات  تقدمي  يف  ت�شاهم  خ��رة 

يخ�ش  فيما  العالقة  ذات  احلكومية  للقطاعات 

ممار�شة الريا�شة والن�شاط البدين، كذلك تفعيل 

ون�شر  املجتمع  توعية  يف  الإع���الم  و�شائل  دور 

واإنتاج جمموعة  حياة«،  اأ�شلوب  »الريا�شة  ثقافة 

تعزيز  اإىل  تهدف  التي  الإعالمية  الرامج  من 

ممار�شة الريا�شة والن�شاط البدين، جلميع اأفراد 

املجتمع، تطوير الأنظمة واللوائح مبا ي�شاعد على 

التو�شع يف اإن�شاء اأندية الهواة والأندية التي تدعم 

وت�شجيلها  ال�شحة  اأج��ل  من  الريا�شة  ممار�شة 

الأن�شطة  ج���ودة  حت�شني  ���ش��رورة  م��ع  ر�شميا، 

الريا�شية، وذلك من خالل نقل اخلرات واأف�شل 

الوعي  وزي��ادة  الأندية  لهذه  الدولية  املمار�شات 

باأهميتها، دعم وت�شجيع اأبحاث طالب الدرا�شات 

العليا يف برامج علوم الريا�شة والن�شاط البدين 

لتتواكب مع روؤية اململكة 2030. 

دور علوم الرياضة والنشاط البدني في تحقيق الرؤية

أول أكاديمية للطائرات بدون طيار في 
الشارقة

جامعية  اأكادميية  اأول  ال�شارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  افتتحت 

اإك�شبونينت  خدمات  �شركة  مع  بالتعاون  طيار  ب��دون  للطائرات 

املتعلقة  البحثية  لالأن�شطة  خمتراً  الأكادميية  وتوفر  للتكنولوجيا، 

الأول  العام  يف  التدريب  و�شيتم  طيار،  بدون  الطائرة  بتطبيقات 

اإك�شبونينت  و���ش��رك��ة  الأم��ريك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  ب��ني  م�شرتك  ب�شكل 

لوكالة  ووفًقا  املعتمدة،  اإك�شبونينت  �شركة  م�شاقات  با�شتخدام 

�شهادات  بدبي  امل��دين  الطريان  هيئة  �شتعتمد  الإم���ارات،  اأنباء 

الطائرات  لطياري  اإك�شبونينت   – ال�شارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة 

بدون طيار حيث ميكن للحائزين على هذه ال�شهادات التقدم باإذن 

�شواء  مبوجبها  ال�شهادة  الكلية  لهم  اأ�شدرت  التي  للفئة  طريان 

اأو ب�شكل جتاري. كانت للهواية 

نموذجان للتنبؤ بالحمل الكهربائي وقت 
الذروة

عر�شت الأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم الريا�شيات يف جامعة البحرين 

للتنبوؤ  درا���ش��ة  من  اإح�شائية  من��اذج  خور�شيد،  اإمي��ان  الدكتورة 

خالل  وذلك  البعيد،  للمدى  الذروة  اأوقات  يف  الكهربائي  باحلمل 

نظمته  الذي  وامل�شتدامة«  املتجددة  »الطاقة  موؤمتر  يف  م�شاركتها 

دمج  الدرا�شة  خالل  ومت  م��وؤخ��راً،  دبي  يف  العليا  التقنية  كليات 

التقنية  بو�شائل  للنمذجة،  احلديثة  الإح�شائية  العلمية  الطرق 

ومت خاللها   »Machine Learning« الآيل  التعلم  يف  املتطورة 

95 %، و�شارك يف  التنبوؤ  ابتكار منوذجني بلغت ن�شبة دقتهما يف 

150 باحثاًً من ع�شرين دولة. املوؤمتر 

ملتقى معلوماتي رابع بجامعة قابوس

ال�رابع  املعلوماتي  امللتقى  قابو�ش  ال�شلطان  جامعة  نظمت 

بعنوان »امل�شوؤولية امل�شتقبلية لدرا�شات املعلومات يف اإثراء املجتمع 

العمل  امللتقى عدًدا من حلقات  و�شم  امل�شاحب  واملعر�ش  الذكي« 

والعاملني  العماين  املجتمع  لتوعية  و�شعى  النقا�شية،  واجلل�شات 

بامل�شوؤولية  اخل��ا���ش  وال��ق��ط��اع  احلكومية  املوؤ�ش�شات  مبختلف 

املعلومات  اأخ�شائي  ودور  املعلومات  درا�شات  لتخ�ش�ش  امل�شتقبلية 

احلديثة  امل�شطلحات  باأهم  وتعريفهم  الذكي  املجتمع  اإث��راء  يف 

اإ�شافة  بالتخ�ش�ش،  وارتباطها  واملعلومات  التكنولوجيا  عامل  يف 

احلديثة  التكنولوجيا  تطورات  باأهم  امل�شتهدفة  الفئات  لتب�شري 

درا���ش��ات  تخ�ش�ش  م��ع  التعاطي  وكيفية  امل��ع��ل��وم��ات،  و�شبكات 

املعلومات يف ظل تلك التطورات.

جامعات 
خليجية

نظمت جلنة التطوير بق�شم 

اجلامعية  باملدينة  اجلغرافيا 

عمل  ور�شة  موؤخراً  للطالبات 

بعنوان »اليوم ال�شفري«، وهي 

الطالبات  وتقدمي  اإع��داد  من 

وه��ن��د  ال��ع��ن��زي  خ��ال��د  وداد 

عبدالرحمن العريفي، اإ�شراف 

اأ. اأماين حممد اجلهني.

وكيلة  ال��ور���ش��ة  ح�����ش��رت 

ق�شم اجلغرافيا ومقررة جلنة 

عبدالعزيز  اأ�شماء  د.  التطوير 

اأب����ا اخل��ي��ل ون��ائ��ب��ة امل��ق��ررة 

اخلليف  عبدالقادر  اأ.ج��ه��ان 

وجم���م���وع���ة م���ن ال��ع�����ش��وات 

والإداريات والطالبات.

لهذه  امل�شتهدفة  وال��ف��ئ��ة   

ال����ور�����ش����ة ط���ال���ب���ات ق�����ش��م 

منها  وال���ه���دف  اجل��غ��راف��ي��ا، 

اإي�شاح م�شببات و�شول مدينة 

كيب تاون بدولة جنوب اأفريقيا 

واأه���م  ال�����ش��ف��ري،  ال��ي��وم  اإىل 

احللول التي قامت بها املدينة 

مل��واج��ه��ة ه���ذا ال���ي���وم، واأه���م 

اخلطط امل�شتقبلية للمدينة.

على  عنا�شرها  ومتحورت 

ت��اون  كيب  مبدينة  التعريف 

اجلغرايف  موقعها  حيث  م��ن 

 Arc ب��رن��اجم��ي  با�شتخدام 

اإيرث، وتناولت  GIS، وقوقل 
الور�شة اأهم العوامل الطبيعية 

وال��ب�����ش��ري��ة والق��ت�����ش��ادي��ة 

مب�شطلح  التعريف  للمدينة، 

ال���ي���وم ال�����ش��ف��ري، وم���ا هي 

الأ�شباب التي اأدت اإىل و�شول 

املدينة لليوم ال�شفري، احللول 

كيب  مدينة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 

ال�شفري،  اليوم  ملواجهة  تاون 

اليوم  »برو�شور  توزيع  مت  وقد 

ال�شفري«.

»اليوم الصفري«.. بالجغرافيا

افتتاح الشطر النسائي لمركز أبحاث الروبوتات الذكية

برعاية وكيل اجلامعة للدرا�شات 

ال��دك��ت��ور  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا 

ال�شطر  افتتاح  مت  العامري،  اأحمد 

الروبوتات  اأب��ح��اث  ملركز  الن�شائي 

ال���ذك���ي���ة ب��ك��ل��ي��ة ع���ل���وم احل��ا���ش��ب 

عميدة  الفتتاح  ح�شر  واملعلومات. 

الطبية  والدرا�شات  العلوم  اأق�شام 

وعميد  القر�شي،  مي�شاء  الدكتورة 

املعلومات  و  احلا�شب  ع��ل��وم  كلية 

الدكتور من�شور الزعري، ووكيلة كلية 

الدكتورة  واملعلومات  علوم احلا�شب 

ح�شة ال�شالمة، ومدير مركز اأبحاث 

من�شور  الدكتور  الذكية  الروبوتات 

ال�شليمان.

ب����داأ الف���ت���ت���اح ب��ع��ر���ش ف��ي��دي��و 

تعريفي عن املركز بني اأهمية تقنية 

الروبوتات وما اأولته دول العامل من 

التقنية  لهذه  وميزانيات  م��ب��ادرات 

ا�شتعر�ش  كما  احليوية،  امل�شتقبلية 

اأهم اإجنازات املركز، تال ذلك عر�ش 

املركز  م��ن  الن�شائي  ال�شطر  ع��ن 

اأج��ه��زة  م��ن  يحتويه  م��ا  ا�شتعر�ش 

اأن�شطة،  من  به  قام  وما  وروبوتات 

كما مت طرح جمموعة من امل�شاريع 

من  ال��روب��وت��ات  مبجال  للمهتمات 

والدرا�شات  البكالوريو�ش  طالبات 

العليا.

ول��ب��ي��ان ت��ك��ام��ل ���ش��ط��ري امل��رك��ز 

ل�شتخدام  ح��ي  ع��ر���ش  ت��ق��دمي  مت 

الن�شائي  ال�����ش��ط��ر  يف  ال��ب��اح��ث��ات 

الرجايل  ال�شطر  وم���وارد  لأج��ه��زة 

�شبكة  طريق  ع��ن  وذل��ك  بعد،  ع��ن 

احلا�شب اأو الإنرتنت.

ويف نهاية الفتتاح تف�شل د.اأحمد 

ال��ع��ام��ري ب���زي���ارة امل���رك���ز، واط��ل��ع 

احلالية  ومنتجاته  م�شاريعه  على 

عميدة  تف�شلت  كما  وامل�شتقبلية، 

الطبية  والدرا�شات  العلوم  اأق�شام 

ال�شطر  بزيارة  القر�شي  مي�شاء  د. 

الن�شائي للمركز.

وكالة التطوير والجودة تزور 
السياحة واآلثار

واجل��ودة  التطوير  ع��م��ادة  وك��ال��ة  فريق  زار   

اأحمد  بنت  مها  الدكتورة  العمادة  وكيلة  برئا�شة 

ع��م��ري، وامل��ك��ون م��ن وح���دة اجل���ودة والع��ت��م��اد 

وحدة  واملقايي�ش،  املوا�شفات  وحدة  الأكادميي، 

التنفيذي  وامل��ك��ت��ب  والإج������راءات،  ال�شيا�شات 

للخطة الإ�شرتاتيجية، كلية ال�شياحة والآثار. 

عر�شاً  الفريق  وح��دات  من  وحدة  كل  قدمت 

على  وال���رد  مناق�شتها  مت��ت  حم��اور  فيه  بينت 

ت�شاوؤلت احلا�شرات من من�شوبات الكلية.  

ح�شر الزيارة وكيلة ق�شم الآثار الدكتورة ظافرة 

بنت م�شيح ال�شهري، ومن�شوبات الكلية املعنيات 

بالتطوير واجلودة. جدير بالذكر اأن فريق اإتقان 

اإتقان« يف كلية  قدم دورة تدريبية بعنوان »نظام 

وكالة  ذلك �شمن جولة  وياأتي  والآثار،  ال�شياحة 

لدعم  التخ�ش�شية  واجل���ودة  التطوير  ع��م��ادة 

الكليات باملدينة اجلامعية للطالبات.  



جامعة  وطالبات  طللاب  �سجل 

اإجنلللازاً  بللجللدة  عبدالعزيز  امللللللك 

جنيف  معر�ض  يف  جللديللداً  عاملياً 

ب�سوي�سرا  لللاخللراعللات  اللللدويل 
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والللذي  دوللليللة،  وجللائللزة  ميدالية 

�للسللارك فيه مللا يللزيللد عللن 1000 

اخراع من 40 دولة حول العامل.

ومتلللكلللن طلللللبللة جللامللعللة امللللللك 

عبدالعزيز من ح�سد 4 ميداليات 

و3  ف�سية،  ميداليات  و5  ذهبية، 

ملليللداللليللات بللرونللزيللة، وجللائللزتللن 

ح�سد  كما  ح�سريتن،  خا�ستن 

دول   8 من  عاملية  جوائز  الطاب 

عللامللليللة تللتلل�للسللمللن: 5 جلللوائلللز من 

الربتغال،  من  جوائز  و4  فرن�سا، 

و3 جللوائللز مللن تللايللانللد، وجللائللزة 

م�سر،  من  وجائزتن  ماليزيا،  من 

وجللائللزتللن مللن رومللانلليللا، وجللائللزة 

هوجن كوجن، وجائزتن من رو�سيا.

وهللللنللللاأ مللللديللللر اجللللاملللعلللة د. 

عللبللدالللرحللمللن اللليللوبللي الللطللاب 

معر�ض  يف  الفائزين  والطالبات 

ورفع  لاخراعات  الللدويل  جنيف 

الدولية،  املحافل  يف  اململكة  ا�سم 

ثمار  جتني  اجلللامللعللة  اأن  مللوؤكللًدا 

التعليمي  والتطور  املوؤ�س�سي  العمل 

اجلامعة  �سهدته  الللذي  الأكادميي 

يف الأعوام املا�سية.

في�سل  الأملللر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعللى 

منطقة  اأمللر  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  بندر  بن 

حفل  1439/7/26هل  اخلمي�ض  م�ساء  الريا�ض 

تخريج الدفعة التا�سعة من طاب جامعة �سقراء، 

�سقراء  مبحافظة  اجلامعية  املدينة  مبقر  وذلك 

منطقة  حمافظات  حمافظي  من  عدد  بح�سور 

الريا�ض ومدراء القطاعات احلكومية والأمنية.

هذا  �سعيد  »اأنللا  �سموه:  قللال  املنا�سبة  وبهذه 

اأكون يف جامعة �سقراء وبا �سك هذه  اأن  اليوم 

تنت�سر  واأ�سبحت  الآن  وجودها  اأثبتت  اجلامعة 

يعطي  اأن  بد  ل  وهللذا  جللداً،  وا�سع  نطاق  على 

نتائج طيبة ونوعية مميزة من الطاب والطالبات 

و�سيكونون خمتلفن كثراً«.

جاءت  اجلامعة  م�سرة  اهلل  »بحمد  واأ�ساف: 

مب�سيئة  و�ستحقق  الوطنية  الروؤية  مع  متوافقة 

اهلل املق�سود منها، واأ�سكر كل من عمل يف هذه 

اجلامعة وعلى راأ�سها معايل مدير جامعة �سقراء 

يبذل جهده يف  والذي  الأ�سمري  عو�ض  الدكتور 

لهذه  اأنه خمل�ض  واأعللرف  اجلامعة  �سبيل جناح 

اجلامعة وللوطن ككل«.

الدكتور  �سقراء  جامعة  مدير  معايل  واألللقللى 

والتي قال  املنا�سبة  بهذه  كلمته  الأ�سمري  عو�ض 

لراعي  الرحيب،  عبارات  باأجمل  »اأتقدم  فيها: 

ال�سمو  �ساحب  التا�سعة  الدفعة  تخريج  حفل 

امللكي الأمر في�سل بن بندر بن عبدالعزيز  اأمر 

اإل   ال�سنوية  الرعاية  هذه  وما  الريا�ض،  منطقة 

اهتمام  ملدى  ملمو�ساً  وتعبًرا  حقيقياً  جت�سيداً 

قيادتنا الر�سيدة – وفقها اهلل – بالعلم وعنايتها 

الفائقة بالتعليم«.

واأ�ساف: »ل ي�سعنا اإل اأن نثمن لكم يا �ساحب 

الطاب  اأبنائكم  م�ساركة  على  حر�سكم  ال�سمو 

للعام  اجلللامللعلليللة  املللرحلللللة  مللن  تخرجهم  حللفللل 

اجلامعي 1438/ 1439هل، واإن حتملكم م�سقة 

ال�سفر وعناء الطريق يف كل عام اأنتم و�سيوفكم 

جامعتنا  طللاب  تخريج  على  لاإ�سراف  الكرام 

من  مقدر  لهو  بالتخرج  الفرحة  هذه  وم�ساركتنا 

جميع اأبناء املحافظات«.

بالفرح واملحبة و�سموكم  »ن�سعر  وقال معاليه: 

بيننا وبن اأبنائه من القطاع ال�سمال الغربي من 

اأكرث  تخريج  بامل�سرة يف  ون�سعر  الريا�ض  منطقة 

التا�سعة  الدفعة  من  وطالبة  طالب   6600 من 

ي�سكل الطاب ٢٣٨٨ والطالبات ٤٢٣٥، من اأ�سل 

٣٢ األف طالب وطالبة اإجمايل طاب اجلامعة، 

ميثلون مرحلة من مراحل اجلامعة عا�ستها وهي 

واإن�ساء  للمن�ساآت  التحية  البنية  بناء  على  تعمل 

الهياكل الإدارية واملنهجية الأكادميية«.

و�للسللهللد بللرنللامللج احلللفللل ملل�للسللرة للللللطللاب 

ال�سمو  �ساحب  احلفل  راعللي  اأملللام  اخلريجن 

امللكي الأمر في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمر 

مرئي  عر�ض  اإىل  بالإ�سافة  الريا�ض،  منطقة 

والربامج  التحتية  البنى  من  اجلامعة  لإجنللازات 

املا�سية.  م�سرتها  خال  والتعليمية  التطويرية 

واحلا�سلون  املللتللفللوقللون  الللطللاب  ت�سرف  كما 

احلفل  راعي  على  بال�سام  ال�سرف  مرتبة  على 

وا�ستام �سهادات التكرمي لقاء ما حققوه خال 

م�سرتهم اجلامعية.
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العليا  للدرا�سات  جلللازان  جامعة  وكيل  �سلَّم 

را�للسللن،  اأبلللو  حممد  الللدكللتللور  العلمي  والللبللحللث 

ال�ست�سارية  الأعمال  ملمار�سة  الت�سريح  �سهادات 

باجلامعة،  ال�ست�سارية  اخلربة  مكاتب  من  لعدد 

اإن�ساوؤه يف  يتم  ن�سائي  مكتب خربة  اأول  فيها  مبا 

اجلامعة.

اأبو را�سن اإن اعتماد اأول مكتب  وقال الدكتور 

اهتمام  ظل  يف  ياأتي  اجلامعة  يف  ن�سائي  خللربة 

كبر حتظى به املراأة ال�سعودية يف كافة املجالت 

اأن  واأكد  املجتمع،  هذا  يف  اأ�سا�سياً  �سريكاً  كونها 

ال�ست�سارية  تدعم جميع مكاتب اخلربة  اجلامعة 

يف �سبيل حتقيق دورها املجتمعي وهو الدور الذي 

حتر�ض اجلامعة دائماً على تفعيله لتقدمي خدمة 

اجتماعية ذات م�ستوى عاٍل من اجلودة والتميز.

34 ميدالية وجائزة لطلبة جامعة المؤسس بمعرض جنيف

جامعة جازان تعتمد أول مكتب خبرة نسائي

اجتماع عمداء 
كليات التصاميم 
السعودية في 

»أم القرى«

أمير الرياض يزف خريجي الدفعة التاسعة بجامعة شقراء
بلغ عددهم �أكرث من 6600 طالب وطالبة

تاأ�س�ض ق�سم الإعام بجامعة امللك �سعود عام 1392هل املوافق 1972م، 

اأول ق�سم لاإعام يف جامعات  الآداب، وهو  كلية  اأق�سام  �سمن جمموعة 

اململكة، وحدد اأهدافه يف اإعداد وتاأهيل وتخريج كوادر اإعامية اأكادميية 

قادرة على حتمل مهامها وم�سوؤولياتها يف عمليات التطوير والتنمية، واإعداد 

الكفاءات يف املجالت الإعامية امل�سموعة واملرئية واملقروءة، بحيث تكون 

موؤهلة علمياً ومدربة عملياً، ودرا�سة امل�سكات العلمية الإعامية وو�سع 

املعاجلات لها، اإ�سافة ملواكبة التطور الكبر الذي ت�سهده ال�ساحة الدولية 

يف و�سائل واأدوات الإعام.

املختلفة يف  التنمية  للم�ساركة يف خطط  ي�سعى  يزال  ول  الق�سم  وكان 

املجتمع باعتباره م�سعل تنوير، واأداة ربط بن موؤ�س�سات املجتمع املختلفة 

والو�سيلة الناقلة املعربة عن التغرات التي حتدث يف املجتمع، وخلق جيل 

للرقي مب�ستوى  علمية  اأ�س�ض  على  الإعامية  للر�سالة  م�ستوعب  اإعامي 

اأبناء  ت�سنمها  مرموقة  اإعامية  مواقع  يف  انعك�ض  ما  وهو  املهني،  الأداء 

الق�سم يف خمتلف املواقع الإعامية يف وطننا الغايل.

مل ي�ستعجل ق�سم الإعام يف جامعة امللك �سعود خطوة »الدكتوراه« التي 

لل�سروط  اأن يكون الربنامج م�ستوفياً  على  ا�ستغرقت »46 عاماً«، حر�ساً 

واملعاير  ويحقق متيًزا وي�سيف للحقل الإعامي والتنمية يف وطننا. ومن 

هنا كان توجه الق�سم منذ بداية التفكر يف اإعداد هذا الربنامج اأن ياأتي 

كافة  العربية  اجلامعات  كل  والدكتوراه يف  املاج�ستر  برامج  عن  متمايًزا 

يف  العلمي  للبحث  واإمنللا  فقط  العمل  ل�سوق  لي�ض  حقيقية  اإ�سافة  ليمثل 

املجال الإعامي الأكادميي، ومن ثم فقد وقع الختيار بعد درا�سات مطولة 

الرقمي  الإعللام  فل�سفة  الدكتوراه يف  درجة  ملنح  الربنامج  يكون  اأن  على 

اأو تكراراً  اإنتاج  فقط مبختلف تخ�س�ساته حتى ل ي�سبح الربنامج اإعادة 

العربية  اأو غرها من الدول  لربامج �سابقة موجودة، �سواء داخل اململكة 

الأخرى، وهذا من اأهم جوانب متيزه ومتايزه.

لقد لم�ست خطوة »اإطاق برنامج الدكتوراه يف الإعام« طموح وتطلعات 

�سريحة كبرة من من�سوبي الق�سم والكلية واجلامعة، ليوؤكد مواكبة الق�سم 

وعاملياً. كما كانت هذه اخلطوة ملبية لطموحات  للتطور احلا�سل حملياً 

واآمال من�سوبي الق�سم وخريجيه وحمبيه وال�ساحة الإعامية.

ول يفوتني الإ�سارة والإ�سادة بجهود الزماء يف جلنة برنامج الدكتوراه 

ورئي�ض الق�سم وال�سكر مو�سول ل�سعادة العميد ملا قام به من اأدوار م�سكورة 

الق�سم  بهذا  يليق  الذي  بال�سكل  ليظهر  الربنامج  ودعم  ورعاية  بلورة  يف 

العريق ويخدم قطاعات كبرة من الراغبن يف ا�ستكمال درا�ساتهم العليا.. 

متلك  كوادر  اإىل  بحاجة  والذي  اجلامعات  يف  الكبر  التو�سع  عن  ف�سًا 

املوؤهل للقيام باأدوارها التعليمية والبحثية وخدمة توجهات الدولة رعاها 

اهلل يف احل�سور الإعامي الكبر الذي ت�سهده، وذلك عرب روؤى ا�سراتيجية 

يقوم بها كوادر موؤهلة علمياً واأكادميًيا.

اجلامعات  بن  الثقل  متثل  �سعود  امللك  جامعة  اأن  القول  نافلة  ومللن 

فقد  العليا،  الدرا�سات  جمال  يف  الوطنية  الكوادر  تاأهيل  يف  ال�سعودية 

قفزت برامج الدرا�سات من 100 برنامج عام 1435هل لت�سل اليوم 179 

اإجمايل  من   30% يكون  اأن  اجلامعة  ا�سراتيجية  اأن  ف�سًا  برناجًما.. 

طابها هم طاب الدرا�سات العليا.

نبارك لأنف�سنا وملن�سوبي الق�سم والكلية واجلامعة وللمجتمع ب�سكل عام 

اإطاق برنامج الدكتوراه يف الإعام، ونطمح ملا هو اأكرب واأبعد من ذلك وهو 

اأن يتحول الق�سم اإىل كلية م�ستقلة �ساأنه يف ذلك �ساأن العديد من الكليات 

اللغات  وكلية  والآثللار  ال�سياحة  كلية  مثل  الآداب،  كلية  عن  انبثقت  التي 

والرجمة، كما ناأمل اأن يواكب هذه اخلطوة خطوات تطويرية �ساملة تتمثل 

يف ا�ستحداث برامج وخمتربات تتنا�سب مع ع�سر الثورة الرقمية يف و�سائل 

الت�سال.

makinzyadel@ksu.edu.sa

دكتوراه اإلعالم.. نقلة نوعية

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

الأول  امللتقى  »ق�ساء«  ال�سعودية  الق�سائية  العلمية  اجلمعية  نظمت 

لها بعنوان »ق�سمة الركات« وذلك برعاية مدير جامعة الإمام الدكتور 

�سليمان بن عبداهلل اأبا اخليل، يومي الأربعاء واخلمي�ض -2 3 �سعبان 

يف مبنى املوؤمترات بجامعة الإمام.

وقال رئي�ض جمل�ض الإدارة رئي�ض اللجنة الإ�سرافية الدكتور عبداهلل 

بن حممد العمراين، اإن امللتقى ياأتي انطاقاً من ر�سالة اجلمعية التي 

املجالت  يف  العلمية  وامل�ساريع  الأن�سطة  تقدمي  يف  التميز  ت�ستهدف 

الق�سائية.

الطالبات  ب�سطر  الأعمال  اإدارة  بكلية  ممثلة  تبوك  جامعة  نظمت 

البتكاري  »امللتقى  عنوان  الأول حتت  الفني  املعر�ض  فعاليات  موؤخراً، 

الأعمال  اإدارة  كلية  وكيلة  واأفللادت  الأعللمللال«.  اإدارة  لكلية  والللريللادي 

الدكتورة رويدا العطوي اأن املعر�ض يت�سمن العديد من الأعمال الفنية 

يف خمتلف الفنون الب�سرية والت�سكيلية من ر�سم وت�سوير ومنحوتات، 

مب�ساركة  باململكة،  والطبيعة  للمجتمع  متنوعة  ثقافية  جوانب  مثلت 

عدد من الفنانات الت�سكيليات، م�سرة اإىل اأنه مت خال املعر�ض عقد 

جمموعة من ور�ض العمل �سملت جماليات اخلط العربي، وفن الر�سم 

احلر، والديكور وفنون املكياج للخدع ال�سينمائية.

جامعة اإلمام تنظم ملتقى »قسمة التركات«

»ملتقى فني أول« بجامعة تبوك
الللقللرى  اأم  جللامللعللة  ا�ست�سافت 

الجتماع  الت�ساميم،  بكلية  ممثلة 

الت�ساميم  كللللليللات  لللعللمللداء  الأول 

امللك  بقاعة  ال�سعودية،  باجلامعات 

بالعابدية  اجلامعية  باملدينة  في�سل 

خال الفرة من -1 2 /8 / 1439 

هل.

العمداء  مب�ساركة  اللقاء  وناق�ض 

يخ�ض  ما  منها  املحاور  من  العديد 

م�ستقبل كليات الت�ساميم واأهدافها 

خريجي  تهيئة  وكذلك  وبراجمها، 

مبا  العمل  ل�سوق  الت�ساميم  كليات 

 ،2030 اململكة  روؤيلللة  مللع  يتواكب 

البيان  عر�ض  اللقاء  نهاية  يف  ومت 

اخلتامي للقاء واأهم التو�سيات.

الت�ساميم  كللللليللة  عللملليللد  وعلللرب 

ه�سام  الدكتور  القرى  اأم  بجامعة 

اأمله  عن  مغربي،  عبدالرحمن  بن 

دوري  ب�سكل  اللقاء  هللذا  يقام  اأن 

م�ستوى  ورفللع  والتطوير  للت�ساور 

الأداء، م�سيًدا بدعم واهتمام معايل 

الللدكللتللور عبداهلل  مللديللر اجلللامللعللة 

هذا  اإقللامللة  على  وحللر�للسلله  بافيل 

اللقاء.
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الدكتور  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكييد 

منطقة  اأمييير  �ييسييعييود  بيين  م�سعل  بيين  في�سل 

الق�سيم، اأن اأعظم حدث تاريخي خالل القرن 

العربية  اململكة  قيام  هو  ع�سر  الرابع  الهجري 

و�سنة  اهلل  كتاب  على  قامت  التي  ال�سعودية، 

بالأمر  الأمر مل يكن  اأن هذا  اإىل  نبيه، م�سًرا 

امللك  املوؤ�س�س  للمليك  اهلل  توفيق  ولكن  الهني، 

من  جعل  الفي�سل،  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 

 - فعمد  تعاىل،  اهلل  باأمر  مي�سراً  الأميير  هييذا 

رحمه اهلل - على جمع النا�س وتوحيد القلوب 

امل�ستتة واملتفرقة.

افتتاحه  خييالل  �سموه  كلمة  يف  ذلييك  جيياء 

درا�سات  »ال�سحوة:  موؤمتر  فعاليات  مييوؤخييراً، 

جامعة  نظمته  الييذي  والإ�سكالت«  املفهوم  يف 

الق�سيم وا�ستمر ملدة يومني مب�ساركة نخبة من 

املخت�سني يف املجالت ال�سرعية.

ودعا �سموه خالل كلمته اجلامعات واملفكرين 

اإىل تبيان و�سطية الإ�سالم واعتدال منهجه، دون 

اإفراط اأو تفريط، م�سًرا اإىل اأن بالد احلرمني 

حتكم ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحة، التي تكفل 

متييز  دون  املختل  وتعاقب  حقوقهم،  للجميع 

قوتها  �سر  هو  هذا  اأن  موؤكًدا  لييون،  اأو  جلن�س 

ب�سريعتنا  متم�سكون  اهلل  باإذن  ونحن  ومنعتها، 

خييادم  دائييميياً  ذلييك  على  يييوؤكييد  كما  ال�سمحة، 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

و�سمو ويل عهده الأمني.

اجلامعات  دور  اأهمية  على  �سموه  و�ييسييدد 

اأن  اإىل  م�سًرا  الفكرية،  امل�سائل  يف  وحموريته 

على  بالعمل  املقدمة  يف  تاأتي  الق�سيم  جامعة 

اخلطط  خييالل  ميين  وحتريرها  الأفييكييار  ر�سد 

كل  من  الأميية  �سباب  وحترير  والعملية  العلمية 

نتائج  لإنيييزال  الييدعييوة  جميييدًدا  منحرف،  فكر 

وتو�سيات هذا املوؤمتر اإىل امليدان والعمل على 

والوطن،  للدين  خدمًة  والجتهاد  باجلد  ذلك 

وجميع  اجلامعة  مدير  ملعايل  ال�سكر  مقدماً 

العاملني وامل�ساركني يف هذا املوؤمتر.

الق�سيم  جامعة  مدير  معايل  قال  جهته  من 

العام  امل�سرف  اليييداود  عبدالرحمن  الييدكييتييور 

وحا�سمة  مهمة  مرحلة  يف  »اإننا  املوؤمتر:  على 

من التاريخ واملراجعة التي متر به بالدنا �سواء 

ياأتي  الفكري، لذا  اأو  امل�ستوى القت�سادي  على 

هذا املوؤمتر العلمي الهام ليحاول اأن ير�سم لنا 

ال�سيئة،  واملمار�سات  ال�سحيح  الوعي  خارطة 

والباحثني  العلماء  من  نخبة  دعييوة  عرب  وذلييك 

من اأبناء مملكتنا الغالية، حيث �سيتم من خالل 

هذا  وحتييرييير  املييفييهييوم  هييذا  مناق�سة  حمييياوره 

امل�سطلح املتلب�س«.

واأكد الداود اأن ال�سحوة من اأبرز امل�سطلحات 

التي مت تداولها قدمياً وحديثاً يف جمتمعنا، ومت 

من خاللها مترير الكثر من الدللت ال�سلبية، 

نقد  اأو  التطرف،  نحو  التدين  توظيف  يف  اإمييا 

املمار�سات ال�سرعية ال�سحيحة للتدين بو�سفها 

كانت  ولييهييذا  اليي�ييسييحييوة،  مظاهر  ميين  مييظييهييراً 

احلاجة ملحة اإىل تناول هذا امل�سطلح والتعامل 

معه بطريقة علمية �سحيحة، م�سيًفا اأننا اليوم 

ال�سريفني  احلرمني  خييادم  توجيهات  ظل  ويف 

و�سمو ويل عهده الأمني –حفظهما اهلل- اأحوج 

ما نكون اإىل الت�سحيح واملراجعة، واأل ن�ستنكف 

واأن  والتق�سر،  اخلطاأ  بوجود  العييراف  من 

تبذل ق�سارى جهدنا يف حماية �سريعتنا ال�سمحة 

من تيارات الغلو والت�سدد التي ت�ستغل العاطفة 

الدينية لدى بع�س �سبابنا بتحويلهم اإىل خناجر 

م�سمومة تطعُن يف خا�سرة وطننا الغايل.

العي�سى  اأحمد  د.  التعليم  وزييير  معايل  د�سن 

ملتقى  بالريا�س  اليييوزارة  مبقر  املا�سي  الأحييد 

م�سممي اللغة الإجنليزية، الذي نفذه مركز تعليم 

النوعية،  املبادرات  ملركز  التابع  الإجنليزية  اللغة 

وباحث  مهتم   700 ميين  اأكييير  مب�ساركة  وذليييك 

اللغة  وم�سريف  معلمي  اإىل  بالإ�سافة  اللغة،  يف 

الإجنليزية يف خمتلف الإدارات التعليمية.

واأكد وزير التعليم خالل كلمته اأن الهدف من 

اإيجاد  هو  الإجنليزية  اللغة  تعليم  مركز  اإن�ساء 

حلول ملمار�سات وتطبيقات اللغة الإجنليزية بني 

اإن  العام واجلامعي، وقال معاليه  التعليم  طالب 

تنفيذ  القادمة  الفرة  خالل  �سي�ستهدف  املركز 

برامج نوعية ترفع من م�ستوى اللغة بني الطالب، 

التي  الربامج  تقدمي  ويدعم تطويرها من خالل 

طريق  وعن  اللغوية،  املهارات  اكت�ساب  من  تعزز 

جتاربهم  �سيقدمون  الذين  باخلرباء  ال�ستعانة 

للميدان.

املبادرات  مركز  عام  مدير  اأو�سح  جهته  من 

ملتقى  اأول  هو  هذا  اأن  قران  اأحمد  د.  النوعية 

الإجنليزية  اللغة  تعليم  مركز  ينفذه  نوعه  من 

وزارة  بها  التي تقدمت  النوعية  املبادرات  اإحدى 

التعليم �سمن برنامج التحول الوطني، م�سراً اإىل 

علمية  وجل�سات  عمل  ور�س  يت�سمن  امللتقى  اأن 

ملتحدثني من خارج اململكة، بالإ�سافة اإىل اإقامة 

واأ�ساتذة  والطالب  املعلمني  بني  نقا�س  حلقات 

اجلامعات.

الإجنليزية  اللغة  تعليم  مركز  اإن  قييران  وقييال 

القريب  يف  وملتقيات  برامج  عدة  لتنفيذ  يتطلع 

تعليم  وجتويد  رفع  يف  لالإ�سهام  وذلييك  العاجل، 

اللغة الإجنليزية يف املدار�س واجلامعات، ملا لها 

�ستى  يف  املعريف  التقدم  حتقيق  يف  اأهمية  من 

اجلوانب.

اللغة  مييركييز  مييدييير  م�ساعد  اأكيييد  جهته  ميين 

امللتقى  اإن  البدري  عبداهلل  الأ�ستاذ  الإجنليزية 

املتميز،  الإلييقيياء  يف  طالبية  م�ساركات  تخلله 

التجارب  ميين  عييدد  ا�ستعرا�س  اإىل  بالإ�سافة 

امليدانية التي نفذها عدد من املعلمني من اإدارات 

تعليمية خمتلفة.

عنوان  حتت  ياأتي  امللتقى  اإن  الييبييدري  وقييال 

 ،»Creating Learning Designers«
الإجنليزية  اللغة  تعليم  م�سممي  لإيجاد  و�سعى 

اللحظات  منذ  اأنه  واأو�سح  التعليمي،  امليدان  يف 

يف  الإليييكيييروين  الت�سجيل  رابيييط  لفتح  الأوىل 

امللتقى و�سل اأعداد امل�سجلني اإىل 700 �سخ�س 

للبنني  5 ور�س متزامنة  بنني وبنات  �ساركوا يف 

والبنات، ركزت على ت�سحيح الأخطاء الإمالئية 

التدري�س  اأ�ساليب  واأف�سل  الإجنليزية،  اللغة  يف 

يف  التقنية  توظيف  وكيفية  للطالب،  الإبييداعييي 

تنفيذ درو�س اللغة.

أمير القصيم يدعو الجامعات لتبيان وسطية 
اإلسالم واعتدال منهجه

وزير التعليم: نسعى لرفع مستوى اللغة بين 
طالب التعليم العام والجامعي

رعى مؤتمر »الصحوة.. المفهوم واإلشكاالت«

دشن ملتقى مصممي اللغة اإلنجليزية

ة اختراع تتصدر بها  664 براء
السعودية الدول العربية

ت�سدرت اململكة العربية ال�سعودية جميع الدول العربية جمتمعة يف عدد 

ال�سعوديون  اإذ متكن   ،2017 عام  �سجلتها خالل  التي  الخييراع  بييراءات 

وال�سعوديات من ت�سجيل 664 براءة اخراع؛ ب�سكل مت�ساعد عن عام 2015 

الذي مت فيه ت�سجيل 409 براءات اخراع؛ وعن عام 2016 الذي �سجل فيه 

517 براءة اخراع، وبهذه الأرقام الت�ساعدية تف�سل بني ال�سعودية واأقرب 
دولة عربية يف قائمة دول العامل 14 مركًزا.

ما  اأ�سعاف  الخراع  براءات  من  عدًدا  الي664  برقم  ال�سعودية  وتفوق 

اأنتجته10 دول عربية وردت يف التقرير، حيث بلغ عدد براءات الخراع 

تون�س،  اجلزائر،  لبنان،  �سوريا،  العراق،  »م�سر،  دول  عليها  ح�سلت  التي 

اأن  اأي  اخييراع؛  بييراءة   137 والأردن« جمتمعة  اليمن،  ال�سودان،  املغرب، 

براءات الخراع ال�سعودية تفوق براءات الخراع لدى اأكر من 300 مليون 

ن�سمة ت�سكن الدول العربية الع�سر.

باأن  الوطن  و�سابات  �سباب  لدى  العميق  الإميييان  النتائج  هذه  وتعك�س 

البحث العلمي والخراع والبتكار طريقهم اإىل الريادة الذي ين�سجم مع 

روح روؤية الوطن 2030، والتي و�سعت �سمن موؤ�سراتها تعظيم الركيز على 

البحث العلمي والبتكار والخراع، وبالتايل فاإن طالب العلم والباحثني من 

املبتكرين واملخرعني هم الكنز احلقيقي القادم لل�سعودية، والذي �ستتمكن 

من خالله من حتقيق القت�ساد املزدهر بكافة جمالته.

عمداء التربية يجددون تجاربهم 
المهنية في »هارفارد«

ق�سى عمداء كليات الربية يف اجلامعات ال�سعودية، ع�سرة اأيام يف 

جامعة هارفارد بالوليات املتحدة الأمريكية، جددوا خاللها جتاربهم 

املعلم«  اإعييداد  برامج  »جتديد  برنامج  يف  امل�ساركة  خالل  من  املهنية 

دعًما  التعليم  وزارة  متولها  التي  الربامج  كاأحد  هارفارد،  جامعة  يف 

لتوجهاتها نحو رفع جودة هذه الربامج، واإ�سهاما يف حتقيق روؤية اململكة 

.2030
التزام  وثيقة  على  امل�ساركون  وقع  املكثف  الزيارة  برنامج  ختام  ويف 

بتنفيذ ماتعلموه يف الربنامج عند عودتهم جلامعاتهم، وتاأكيًدا جلدية 

الربامج التطويرية التي تنفذها الوزارة جتاههم ت�سمنت الورقة املوقعة 

اجلامعات  يف  الطالب  �سرائح  على  املنفذ  الربنامج  تطبيق  متابعة 

ال�سعودية يف موعد اأق�ساه �سهر دي�سمرب من العام 2018.

من  معرفًيا  وعميقة  ثرية  جمموعة  على  العمل  ور�ييس  وتييركييزت 

الفاعل  الدور  وجتديد  التطوير،  بعمليات  املعنية  العلمية  املو�سوعات 

لكليات الربية، بالإ�سافة اإىل ا�ستعرا�س جتارب ناجحة يف هذا املجال 

اجلامعات  من  املعلمني  اإعييداد  كليات  يف  بييارزون  م�ساركون  يعر�سها 

اأوىل اجلامعات  تعترب  التي  ووتر  العريقة مثل جامعة برج  الأمريكية 

الأمريكية يف برامج اإعداد املعلمني.

املهنية  العالقة  توثيق  اأهمية  الزيارة،  برنامج  تناوله  ما  اأبييرز  وكان 

بني املعلم والطالب، والتفكر ب�سكل م�ستمر يف اإيجاد حلول مل�سكالت 

الفاعلة،  املجتمعية  ال�سراكات  بتكوين  وخارجه  ال�سف  داخل  الطالب 

اأن  يجب  فالطالب  التفكر،  عمليات  يف  والطالبات  الطالب  واإ�سراك 

يتخرج وهو ميتلك اأدوات التفكر التي ت�ساعده يف العمل بها ول يتكئ 

فقط على جمموعة من املعلومات املوجودة يف الكتب؛ بل عليه تنمية 

مهارات البتكار.

املدار�س  من  ال�ستفادة  كيفية  للم�ساركني  املعد  الربنامج  وت�سمن 

يف بناء �سبكات تعلم مهنية ي�ستفاد منها يف بناء قدرات تطوير مهني 

احلادي  القرن  كفايات  يحقق  مبا  املييدار�ييس،  داخييل  الب�سرية  للموارد 

والع�سرين، وبناء قنوات توا�سل فاعلة مع اخلريجني، وكيفية ال�سبل يف 

تطوير عملهم وال�ستفادة من التغذية الراجعة يف جعل عمليات التطوير 

م�ستدامة .

برنامج  حتت  الأكادميية  املحا�سرات  واقع  مع  امل�ساركون  وتعاي�س 

وطالب  اخلريجني  جتارب  بع�س  على  والوقوف  ال�سفية«  »املالحظة 

الدرا�سات العليا �سمن جمموعة من املحا�سرات التي تناولت النتائج 

الختبارات  وفهم  والثقافية،  الوطنية  النظر  وجهات  عرب  التعليمية 

التعليمية، وتنمية الكبار« كاأبرز املو�سوعات املطروحة.

واحتياجاته  اليوم  متعلم  خ�سائ�س  الزيارة  برنامج  �سمن  ونوق�ست 

وتطورات  عاملية  مواطنة  هناك  واأ�سبحت  الزمان،  بتغر  تغرت  التي 

تكنولوجية ينبغي الأخذ بها يف اأ�سول التدري�س، وكذلك اأهمية التطبيق 

بناء  مهارات  وتنمية  ال�سفية،  الغرفة  جمتمع  بناء  وكيفية  امليداين، 

العالقات مع الطلبة اأثناء م�ساهدة الدر�س، وكيفية اإعداد خطط الدر�س 

وت�سميم املنهج الدرا�سي.



َ يتهرب العديد من  هل �ساألت نف�سك يوماً: لمِ

ل امل�سوؤولية؟ الأ�سخا�ص من حتمُّ

لو وجدت نف�سك يف موقف يتطلب منك القيام 

ُطلب منك  اأو  اأحدهما مثاًل؟  اأو  والديك  برعاية 

غياب  فتترة  اأثتتنتتاء  البيت«  »رجتتل  مبهمة  القيام 

اإخوتك  مراقبة  اأو  متتا؟  ملهمة  �سفره  اأو  والتتدك 

درا�ستهم  متابعة  اأو  الزمن؟  من  لفرة  ال�سغار 

وواجباتهم واختباراتهم؟ فماذا اأنت فاعل؟!

التهرب  ُم�سكلة  النف�سيون  الأخ�سائيون  يربط 

من حتمل امل�سوؤولية باخلوف من الف�سل، فعندما 

حتمل  منه  يتطلب  موقف  اأمتتام  الإن�سان  يكون 

ف�سله يف  من  منها خوفاً  يتهرب  امل�سوؤولية، فقد 

القيام مبا يتطلبه الأمر على اأكمل وجه.

ويرجعون اأ�سباب تلك امل�سكلة اإىل الأ�سرة اأولً؛ 

ب�سكل كبري يف �سقل �سخ�سية  ت�سهم  باعتبارها 

من  عتتدد  اإىل  بالإ�سافة  الطفولة،  منذ  التتفتترد 

العوامل املحيطة بالفرد عندما يبداأ بالندماج يف 

املجتمع.

من تلك الأ�سباب معاناة ال�سخ�ص من انف�سال 

والديه يف الطفولة، اأو التعّر�ص ل�سدمة مرتبطة 

من  خوفه  اإىل  اأدى  مّما  ما،  �سيء  من  باخلوف 

معظم الأمور املحيطة به وعلى راأ�سها امل�سوؤولية، 

اأو فقدان اإن�سان عزيز على القلب يف ال�سغر، اأو 

عدم اهتمام الوالدين ملخاوف طفلهما مّما يُن�سئ 

طفاًل يخاف من النخراط يف املجتمع.

الدائم من  القلق واخلوف  الأ�سباب  اأي�ًسا من 

امل�ستقبل، انعدام الثقة بالآخرين، تعر�ص ال�سخ�ص 

�ساباً  جعله  مّما  للطفل  املُفرط  الدلل  للخيانة، 

اأمور حياته، وهذا  والديه يف معظم  يعتمد على 

ل امل�سوؤولية اأياً كانت،  ما اأّدى اإىل خوفه من حتُمّ

اخلوف من كبت احلرية وال�ستقاللية، حيث اإن 

امل�سوؤولية �ستُحّد من حريته كما يعتقد.

متتن التتعتتالمتتات التتتتتي تتتتدّل على اخلتتتوف من 

حتمل امل�سوؤولية حب النعزال و�سعف العالقات 

بالفعل،  اأو  بالكالم  الآخرين  اإيتتذاء  الجتماعية، 

احلديث  فيها،  مبالغ  بطريقة  الآختتريتتن  انتقاد 

الواقع، اخلوف  بعيدة عن  املثاليات بطريقة  عن 

من اللتزام باأي اأمر مهما كان ب�سيطاً، املزاجية، 

عدم التعبري عن امل�ساعر حتى مع املُقربني، حب 

الكتمان وال�سرية يف معظم �سوؤون احلياة.

حلل هذه املُ�سكلة وعالجها يجب اأن يكون لدى 

ال�سخ�ص اإرادة قوية ويرغب بالفعل يف اأن يتغلب 

تقدمها  التي  املُ�ساعدة  اأن  كما  على خوفه هذا، 

هناك  يكون  اأن  يجب  اإذ  كبري،  دور  لها  �تتستترة 
ُ
الأ

�ساحب  انتقاد  وعتتدم  �تتستترة 
ُ
الأ قبل  من  ت�سجيع 

امل�سكلة مهما كان تقدمه يف العالج بطيئاً، وميكن 

ال�ستعانة بطبيب نف�سي خمت�ص اإن كانت الأمور 

وقد  اخلتتتوف،  متتن  عالية  مل�ستويات  و�سلت  قتتد 

من  عتتدد  مع  ال�سخ�ص  بجلو�ص  الطبيب  ين�سح 

للحديث  املُ�سكلة  نف�ص  يعانون  ممن  الأ�سخا�ص 

عنها وم�ساركة جتاربهم حتى ي�سُهل التغلب عليها.

مير  التي  التجارب  اأ�سعب  من  الف�سل  يُعد 

لختالف  تبعاً  اأ�سبابه  وتختلف  الإن�سان،  بها 

حا�سر  يف  �سلبياً  تتتاأثتتريه  ويتتكتتون  التتتتتجتتربتتة، 

اأو  النف�سّية  حالتهم  ويف  الأفتتتراد،  وم�ستقبل 

التتذي  املحيط  متتع  وتفاعلهم  الف�سيولوجّية، 

يعي�سون فيه.

والوقاية  للف�سل،  ال�سلبي  التاأثري  ولتفادي 

�ُسبل  هناك  املريرة،  التجربة  هذه  خو�ص  من 

كفيلة بتفاديه ومواجهته، اأبرزها تعزيز 

الثقة باهلل عز وجل، والر�سا بق�سائه، 

واحلر�ص على ك�سب توفيقه ور�ساه.

الأ�سباب  حتتتديتتد  ذلتتك  بعد  يتتاأتتتي 

الف�سل لالنطالق منها  اإىل  اأدت  التي 

نحو النجاح، وذلك بتعديلها وتقوميها، 

وتفادي  املا�سية،  الأخطاء  وت�سحيح 

والتحلي  اأختتتترى،  متترة  فيها  التتوقتتوع 

مغايرة  تكون  �سليمة  حياتّية  بعادات 

متاماً للتي ت�سببت بهذه النتائج.

الإرادة  تعزيز  اأيتت�تتستتاً  املفيد  متتن 

والقوة وال�سمود يف النف�ص، وامتالك 

با�ستثمار  عليك  واأي�ساً  التحدي،  على  القدرة 

ملقاومة  والنف�سّية  والذهنّية،  البدنّية،  اجلهود 

من  البدء  نحو  اجلهود  هتتذه  وح�سد  الف�سل، 

جديد، واإ�سالح ما مّت اإف�ساده م�سبقاً.

قائمة  وو�سع  للم�ستقبل،  اجليد  التخطيط 

بالأهداف احلياتّية القريبة، واملتو�سطة، وبعيدة 

مهم  الأولويات،  ح�سب  بالعمل  والبدء  الأجتتل، 

املوارد  وتخ�سي�ص  الفر�ص  ا�ستثمار  اأي  جتتداً، 

املتاحة وال�سبل الكفيلة بتحقيق الأهداف.

ا�ستثمار الوقت يعد العامل الأهم الذي ي�سمن 

حتقيق النجاح، وذلك عن طريق تخ�سي�ص وقت 

لكافة املهام والوظائف احلياتية، والبتعاد عن 

الع�سوائية والفو�سى التي تزيد ال�سغط وتراكم 

الأعمال، وتقلّل جودة املخرجات.

اإحاطة  الف�سل  ملواجهة  املهمة  العوامل  من 

لديهم  الذين  الإيجابيني  بالأ�سخا�ص  النف�ص 

ق�س�ص ُملهمة يف النجاح والطموح، والبتعاد عن 

والإرادة،  العزمية  تقلّل  التي  الإحباط  مثريات 

الناجحني وجتاربهم كقدوة  الأ�سخا�ص  واتخاذ 

�سليمة وبو�سلة للتغلب على الف�سل. 

تعزيز الثقة بالنف�ص، والنطالق من مبداأ اأّننا 

منتلك القدرة على جتاوز كافة الأزمات، والقيام 

الذات  كفاءة، وجتنب حتقري  بكل  املهام  بكافة 

واكت�ساب  الهمة،  تعزيز  نحو  وال�سعي  والندم، 

التخل�ص  على  ت�ساعد  التي  الإيجابية  الطاقة 

من التوتر والقلق، وتزيد الدافعية للعمل.

عدم التكال على الآخرين، وانتظار 

اأق�سى  وبذل  منهم،  والعطف  الرحمة 

التتذات،  على  الكلي  لالعتماد  اجلهود 

التتظتتروف  اأّن  متتبتتداأ  متتن  والنتتتطتتتالق 

دوام  واأّن  متتوؤقتتتتتة،  وامل�ساكل  ال�سيئة 

والتعامل  املُتتحتتال،  متتن  ال�سيئ  احلتتال 

اأداة  اأّنها  على  البناءة  النتقادات  مع 

غري  ال�سلبية  والنتتتتتقتتادات  للتطور، 

اأّنها  على  منطقية  اأ�س�ص  على  املبنية 

�سرب من الكالم الفارغ.

كيف أكون شخصًا محبوبًا بين الناس؟

وتعاىل  �سبحانه  اهلل  يعطيها  التي  النعم  اأعظم  من  النا�ص  حمبة 

مكت�سبة،  اآختتتر  جتتانتتب  ويف  فطرية  منها  جتتانتتب  يف  وهتتي  لتتالإنتت�تتستتان، 

ال�سيئة  ال�سلوكيات  تغيري  ميكنك  ومودتهم  النا�ص  حمبة  تك�سب  ولكي 

وا�ستبدالها ب�سلوكيات اأخرى طيبة من �ساأنها زيادة حمبة النا�ص لك.

لتحقيق ذلك اتبع الن�سائح التالية:

- تب�ّسم دوماً يف وجوه الآخرين وابتعد عن الُعبو�ص.

- انظر يف عيون النا�ص اأثناء حديثهم وجتّنب النظر مييناً وي�ساراً.

- ا�سكر النا�ص عند تقدميهم م�ساعدة اأو معروفاً اأياً كان �سغرياً.

- �سافح النا�ص بطريقة قوية بعيداً عن الك�سل والراخي.

- حتدث عن الأمور واملوا�سيع التي تهم الآخرين.

- احرم راأي الآخرين وجتنب انتقادهم وجتريحهم.

- حتدث بودية وب�سدق بعيداً عن النفعال والكذب واملبالغات.

- تذكر املنا�سبات ال�سعيدة وقدم الهدايا لالآخرين مهما كانت ب�سيطة.

- اأجب دعواتهم و�ساركهم اأفراحهم واأحزانهم.

- احفظ الأ�سرار واحر�ص على عدم اإف�سائها.

- اعتذر عند اخلطاأ واقبل اعتذار الآخرين وكن مت�ساحماً.

- جتنب �سفة الكرب والأنانية والعتداد بالراأي.

- تقبل مالحظات الآخرين ب�سدر رحب وا�ستمع للنقد البّناء.

- حتدث اإىل كل �سخ�ص بطريقة ت�سعره اأنه اأهم �سخ�ص يف العال 

وبادر ب�سوؤاله عن اأحواله وعن اأ�سرته واأخبار عمله.

�سلبي يف  واأثتتر  وقع  لها من  ملا  الآخرين  من  ال�سخرية  ابتعد عن   -

نفو�سهم.

عم. - جتنب �سفة احل�سد ومتني امتالك ما يف اأيدي الآخرين من نمِ

- جتنب الغيبة والنميمة ونقل الكالم من طرف لآخر.

- تذكر دائماً اأنك ل ت�ستطيع تغيري الكون من حولك ولكنك ت�ستطيع 

اإيجابية  �سفات  اكت�ساب  وميكنك  وت�سرفاتك  تفكريك  طريقة  تغيري 

متكنك من حت�سني حياتك وتزيد حمبتك يف قلوب الآخرين.

سيـــن 
وجيم

ال تتهرب من تحمل المسؤولية

فكر خارج 
الصندوق

النقد البناء أداة للتطور

ل �سيء يف الدنيا ي�ساعد الإن�سان 

بفاعلية على حتقيق ذاته، حتى يف اأ�سواأ 

الظروف، مثل معرفته باأن هناك معنًى 

حلياته.

فيكتور فرانكل »1905 - 1997م«

طبيب اأع�ساب وطبيب نف�سي من�ساوي

أجمل تعليق

كل منا ينظر للمو�سوع اأو 

امل�سكلة من زاويته

وبناًء على قيمه ومعتقداته

اإذًا، فلنحرتم ونتقبل وجهة 

نظر الطرف الآخر

جواهر العبداللطيف
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تتهم الن�ساء الرجال بالكذب غالباً، بينما يتهم 

ال�سراع  ويظل  نف�سها،  بالتهمة  الن�ساء  الرجال 

دائراً بني الطرفني لإثبات اأيهما اأكرث كذباً، لكن 

اأن درا�سة علمية حديثة قد ح�سمت الأمر  يبدو 

اأخرًيا.

�سحيفة  ح�سب  حديثة  درا���س��ة  ك�سفت  فقد 

»الديلي ميل« الربيطانية، عن جلوء الرجل اإىل 

الكذب اأكرث من املراأة، وخل�ست الدرا�سة اإىل 

اأن  كما  الن�ساء،  يكذبون �سعف  الرجال  اأن 

واحًدا من بني كل ع�سرة رجال يعتقد اأنه 

يجيد الكذب.

الدرا�سة  ن�سرت  التي  لل�سحيفة  ووفًقا 

كل  الأق��ل  على  مرة  يكذبون  الرجال  ف��اإن 

اأيام، يف حني تكذب ال�سيدات مرة  اأربعة 

كل ثمانية اأيام.

ه���ذه  اإج����������راء  ومت 

مع  بالتزامن  الدرا�سة 

بالي  لعبة  اإ���س��دار 

 4 �ستي�سن 

»هايدن اأجيندا«، واأ�سرف عليها اخلبري النف�سي 

دارين �ستانتون، الذي يدير مركز »ك�سف الكذب 

�سركة  من  بطلب  وذل��ك  اجل�سد«  ولغة  الب�سري 

للعبة  امل��ط��ورة   »Supermassive Games«
اللعبة  وتعتمد  اأجيندا«،  »هايدن 

على اأ�سا�س اأن يقوم الالعبون 

باكت�ساف الكذابني.

واأو����س���ح���ت ال��درا���س��ة 

 10 ب��ني  م��ن  ت�سعة  اأن 

اأنهم  يعتقدون  اأ�سخا�س 

الكذب  ك�سف  ميكنهم 

باأنف�سهم من خالل عدة 

يعد  حيث  مالحظات، 

التوا�سل  من  الهروب 

ب��ال��ع��ني اأك��رب 

و����س���ي���ل���ة 

تاأخر  يليه  ب��امل��ائ��ة،   64 بن�سبة  ال��ك��ذب  تف�سح 

الردود بن�سبة 50 باملائة.

تاأكيًدا لدرا�سة بريطانية  الدرا�سة  وتاأتي هذه 

 1092 يكذبون مبعدل  الرجال  اإن  قالت  �سابقة 

مرة بال�سنة، يف حني تكذب الن�ساء مبعدل 728 

رجل   3000 ال��درا���س��ة  و�سملت  �سنوًيا،  كذبة 

وامراأة.

وبّينت الدرا�سة اأن الرجال والن�ساء يلجوؤون يف 

الغالب اإىل الكذب، وذلك من اأجل جتنب امل�ساعر 

ال�سلبية من ال�سخ�س الآخر، واأو�سحت الدرا�سة 

اأن هذا الهدف يدفع ال�سخ�س للجوء اإىل الكذب، 

وذلك من اأجل جتنب وخز ال�سمري لحًقا، وفيما 

بوخز  �سعرن  الن�ساء  من   82 اأن  الدرا�سة  بينت 

ال�سمري بعد جلوئهن اإىل الكذب، اأكد يف املقابل 

70 باملائة من الرجال فقط عن �سعورهم بتاأنيب 
ال�سمري، من جراء ذلك.

اأك��رث  ف��اإن  الأمل��ان��ي��ة  »بيلد«  ل�سحيفة  ووف��ًق��ا 

الكذبات تكراًرا لدى الرجال كانت كما يلي: 

اأخرى،  ام��راأة  لأي  به  اأبح  ال�سر مل  هذا 

اليوم،  ه��ذا  م��ط��ولً  العمل  عليَّ  يجب 

عائلتك  ل��زي��ارة  ال��ذه��اب  اأ�ستطيع  ل 

»للزوجة« اإذ يتوجب علي العمل.

الن�ساء،  لدى  الكذبات  اأ�سهر  اأما 

اأنا ل�ست غا�سبة  فهي كما يلي: ل، 

منك، �ساأكون جاهزة بعد دقائق، اأعتقد 

اأن والدتك اإن�سانة لطيفة.

حذر اأحد خرباء جمعية النوم الربيطانية، من 

اأن النوم يف غرفة �سديدة احلرارة قد يوؤدي اإىل 

الأ�سباح  من  تخلو  ل  مروعة  كوابي�س  م�ساهدة 

والوحو�س، موؤكًدا اأن درجة احلرارة تتحكم �سلًبا 

ي�ساهدها  التي  والكوابي�س  الأح��الم  يف  واإيجاًبا 

النائم.

ال�سابق  الرئي�س  �ستانلي،  نيل  الدكتور،  وق��ال 

درا���س��ات��ه  نتائج  اإن  الربيطانية،  ال��ن��وم  جلمعية 

واأبحاثه ت�سري اإىل اأن درجة حرارة الغرفة يجب اأن 

ترتاوح بني 16 و18 درجة مئوية اأثناء النوم، وميكن 

اأن يوؤدي النوم يف غرفة دافئة جدا اإىل ا�سطرابات 

النوم، ما يجعلنا اأكرث عر�سة مل�ساهدة الكوابي�س.

النوم،  من  جيد  بق�سط  نحظى  »كي  واأ�ساف: 

يجب اأن نفقد اأثناء النوم درجة مئوية من حرارة 

اأج�سامنا الداخلية، التي تقارب 37 درجة مئوية، 

وعادة ما نفقد درجة واحدة من خالل الراأ�س اأو 

الوجه، ويف حال كنت نائما يف غرفة دافئة للغاية، 

فاإن ج�سمك لن ي�ستطيع فقد هذه احلرارة«.

غرفة  يف  ال��ن��وم  اأن  اإىل  »�ستانلي«  واأ���س��ار 

ال�سخري  اأن مينع  منا�سبة، ميكن  درجة حرارتها 

اأثناء  التنف�س  توقف  مثل  اأخ��رى،  وا�سطرابات 

تناول  بتجنب  �ستانلي  الدكتور  ون�سح  ال��ن��وم. 

الطعام يف وقت متاأخر من الليل، لأن ذلك ميكن 

ما  الداخلية،  اجل�سم  حرارة  درجة  من  يزيد  اأن 

من  اأنه  موؤكًدا  احل��رارة،  فقدان  اإمكانية  ي�سعب 

ظروف  يف  النوم  غرفة  على  احلفاظ  الأف�سل 

لطيفة وباردة.

اأ�سدر  ق��د  بريطانيا  يف  ال��ن��وم  جمل�س  وك��ان 

ن�سيحة مماثلة، تقول »حافظ على درجة حرارة 

مرتفعة  كانت  ح��ال  ففي  غرفتك،  يف  متو�سطة 

للغاية اأو منخف�سة، فلن تنام ب�سكل �سليم«.

البالغني  اأن  اإىل  ال��ن��وم  ا�سطرابات  وت�سري 

العني  »حركة  ت�سمى  حالة  لتجربة  عر�سة  اأكرث 

ج�سدياً  يدخلون  النائمني  يجعل  ما  ال�سريعة«، 

اأ�سوات  �سماع  مع  �سارة،  وغري  حية  اأح��الم  يف 

وحركات مفاجئة وحتريك الذراع وال�ساق ب�سكل 

عنيف.

حقيقة التعلم المدهشة:
متى وأين ولم؟ كيف 

نتعلم

Benedict Carey

الكتاب  هذا  يحتوي 

وع�سرة  مقدمة  على 

ف�������س���ول، ق�����دم م��ن 

خ���الل���ه���ا امل����وؤل����ف 

 B e n e d i c t «

ن��ظ��رة   »Carey
خم��ت��ل��ف��ة ع���ن تلك 

ال�سائدة  ال��ن��ظ��رة 

حول كيفية التعلم؛ 

وق���������دم و����س���ائ���ل 

درا���س��ات  نتائج  على  معتمًدا  متنوعة،  واأف��ك��اراً 

املعريف،  النف�س  علم  من  م�ستقاة  وال��ذاك��رة  التعلم  يف  واأبحاث 

وطرح جمموعة من الأ�ساليب غري املتوقعة التي جتعل التعلم اأكرث 

فائدة وكفاءة، دون احلاجة اإىل مزيد من اجُلهد، وذكر اأن اأغلب 

النظريات الرائدة عن كيفية التعلم و�سعها باحثون يف ع�سر كان 

يخلو من تكنولوجيا ت�سوير الدماغ احلديثة، وغالًبا ما كانوا هم 

�سرهم حالت للتجربة.
ُ
اأنف�سهم اأو اأ

�أ�ص�س ع�صبية

للتعلم،  الع�سبية  الأ�س�س  حول  نظرة  البداية  يف  املوؤلف  قدم 

اأدمغتنا  ا�ستيعاب  كيفية  و�سف  حيث  ال��ذاك��رة،  لعمل  وو�سًفا 

يف  ُحفر  مبكرة،  �سن  منذ  باأننا  بها،  والح��ت��ف��اظ  للمعلومات 

روؤو�سنا اأن التعب، وامللهيات، والن�سيان هم اأعداء النجاح، وقيل 

لنا اإن التعلم ي�ستلزم الن�سباط، والتخ�س�س يف جمالت معينة 

وممار�سة  الدرا�سة،  عند  املو�سيقى  اأ�سوات  واإيقاف  للدرا�سة، 

طقو�س �سارمة اإذا اأردنا التفوق يف الختبار، ولكن ماذا لو كان كل 

�سيء تقريًبا قيل لنا عن التعلم خطاأ؟ ماذا لو كان هناك طريقة 

لتحقيق املزيد مع اأقل جهد ممكن؟

و�صائل طبيعية

منذ حلظة  اأنه  اإىل  ال�ستثنائي  الكتاب  املوؤلف يف هذا  اأ�سار 

خالل  من  عفوية،  وتلقائية  وكفاءة  ب�سرعة  نتعلم  فاإننا  ولدتنا، 

بحما�سنا  ولكن  الطبيعية،  التعليمية  الو�سائل  م��ن  جمموعة 

لتنظيم العملية نتجاهل تلك الو�سائل التعليمية الطبيعية املمتعة 

تعليمية  لو�سائل  ونعمد  اليقظة،  واأح��الم  والنوم،  الن�سيان،  مثل 

م�سطنعة. ويت�ساءل باإنكار: هل يعترب املكان املخ�س�س يف غرفة 

يح�سن  الروتني  تغيري  هل  ا؟  حًقّ للدرا�سة  طريقة  اأف�سل  هادئة 

التذكر؟ متى يكون وجود املُلهيات جيًدا؟ وهل التكرار �سروري؟

تعلم فعال

الفعال  التعلم  على  ت�ساعد  التي  الو�سائل  امل��وؤل��ف  ي�ستنتج 

وهي: تقدمي الدرو�س ذات املدة الق�سرية، والقراءة ب�سوت عاٍل، 

واأحالم  الق�سرية،  النوم  وغفوة  املنتظمة،  الذاتية  والختبارات 

اليقظة، والرحالت امليدانية. ويوؤكد اأن الن�سيان هو يف الواقع اآلية 

مفيدة ت�ساعد دماغنا على ت�سذيب املعلومات غري ذات ال�سلة، 

حيث يعمق التعلم، من خالل ت�سفية املعلومات، واأن امللهيات قد 

تكون ذات اأثر �سلبي اإذا كنت بحاجة اىل الرتكيز امل�ستمر، لكن 

مل�ساعدة  فّعالة  ت�ستت  و�سيلة  تعترب  الق�سرية،  التوقف  حلظات 

الدماغ يف حّل م�سكلة عالقة.

تغيري �ملكان

كما اأن تغيري مكان التعلم ح�سب الكتاب الذي بني اأيدينا، اأمر 

جيد، حيث اإن التعلم يف �سياقات وبيئات واأوقات متنوعة، يرثي 

املو�سوعات  وت�سابك  اأن  كما  واملمار�سة.  التعلم  ويعزز  املهارات 

واملفاهيم ي�ساعد يف تعلم اأي مهارة جديدة.

وقد اأ�سار املوؤلف يف ختام كتابه اإىل اأن هذه العادات كان يعتقد 

يف ال�سابق اأنها معوقات اأمام التعلم، ولي�ست من حمفزاته. كما 

تطرق اإىل اأهمية النوم كعملية، واأو�سح اأن مراحل النوم املختلفة 

تر�سح وتر�سخ املعلومات يف الدماغ بطرق خمتلفة.

قــــــــــــــــرأت لك..

من  باحثون  عليها  اأ�سرف  درا�سة،  تو�سلت 

الأخبار  اأن  اإىل  للتقنية،  ما�سات�سو�ست�س  معهد 

اأ�سرع،  ب�سكل  تويرت  موقع  على  تنت�سر  الزائفة 

ويبحث عنها النا�س اأكرث من الأخبار احلقيقية، 

بح�سب ال�»بي بي �سي«.

األف   126 نحو  على  الدرا�سة  هذه  ورك��زت 

انت�سرت على موقع تويرت  اإ�ساعة وخرب كاذب، 

الزائفة  الأخبار  اأن  لتجد  عاًما،   11 مدة  عرب 

من  اأك���رث  الب�سر  ج��ان��ب  م��ن  تغريدها  اأع��ي��د 

اإىل  ذلك  الباحثون  واأرج��ع  الإنرتنت،  روبوتات 

اأن الأخبار الزائفة غالًبا ما تكون غري ماألوفة.

اأخبار  تداول  التي جرى  الق�سايا  اأكرث  وكان 

زائفة عنها هي الق�سايا ال�سيا�سية، تلتها ق�سايا 

والرتفيه  والعلوم  والأع��م��ال  امل��ال  مثل  اأخ��رى 

والكوارث الطبيعية والإرهاب.

وقال الربوفي�سور �سينان اآرال، اأحد امل�سرفني 

ما  ع��ادة  الزائفة  الأخ��ب��ار  »اإن  الدرا�سة:  على 

تكون غريبة اأو مثرية اأو غري ماألوفة، لذلك مييل 

النا�س للم�ساركة يف املعلومات غري املاألوفة«.

الغرابة يف حد  اأن  الباحثني  يوؤكد فريق  ومل 

اإعادة تغريد الأخبار، لكنهم قالوا  ذاتها ت�سبب 

مده�سة  تكون  ما  غالًبا  الزائفة  الأخ��ب��ار  اإن 

يجعل  الذي  الأمر  احلقيقية،  بالأخبار  مقارنة 

فر�ستها اأكرث يف امل�ساركة.

بيتي،  جيفري  الربوفي�سور  اأو���س��ح  ب���دوره، 

يف  هيل  اإي��دج  جامعة  من  النف�س  علم  اأ�ستاذ 

لنك�سري، اأن النا�س متخمة من الأخبار العادية، 

اإث��ارة  اأك��رث  تكون  اأن  يجب  الأخبار  ف��اإن  لذلك 

للده�سة اأو لال�سمئزاز كي جتذب النتباه.

درجة حرارة الغرفة تتحكم في األحالم والكوابيس

األخبار الزائفة تثير االنتباه أكثر من الحقيقية

من يكذب أكثر.. الرجل أم المرأة؟

1711  �لعدد 1305 - �لأحد 6 �شعبان  1439هـ �ملو�فق 22 �أبريل 2018م
دراسات

درا�سة حت�سم الأمر اأخريًا
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7 �شعبان6 �شعبان

7 �شعبان6 �شعبان

9 �شعبان6 �شعبان

7 �شعبان6 �شعبان

7 �شعبان6 �شعبان

10 �شعبان7 �شعبان

فعاليةمعرض

معرضفعالية

مؤتمرفعالية

معرضمعرض

دورةمعرض

فعاليةمؤتمر

�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

األوان للت�سوق والرتفيه

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة العواد لتنظيم املعار�ض 

واملوؤمترات

املكان: مركز اخلرج للمعار�ض واملوؤمترات

اليوم التوعوي للر�ساعة الطبيعية

والوقت: من ٨�ض اإىل ٢م

اجلهة املنظمة:بهو الربج ال�سمايل، م�ست�سفى امللك 

في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث

املكان: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي

ي توملمّ

الوقت: من ٤م اإىل ١١٫٣٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة دلل عبدالعزيز الرتكي 

لتنظيم املعار�ض واملوؤمترات

املكان: املدينة اجلامعية للطالبات - طريق الأمري تركي الأول - بوابة ٣

»ديكودينغ بلوك�سني«

الوقت: من ٨�ض اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: بيز وينغز للفعاليات

املكان: فندق ماريوت

اليوم العاملي للمختربات الطبية

الوقت: من ٩�ض اإىل ٣م

اجلهة املنظمة: مدينة امللك فهد الطبية

املكان: بهو مدينة امللك فهد الطبية

 الدويل لل�سهادات الحرتافية »�سرتك�ض ٢٠١٨«

الوقت: من ٨�ض اإىل٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة انوفي�سن اإفنت

املكان: كراون بالزا - جممع الت�سالت وتقنية 

املعلومات

فازا للت�سوق والرتفيه

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة فازا لتنظيم املعار�ض 

واملوؤمترات

املكان: �سوق بازار خمرج ١6 الدائري ال�سرقي

التعليم الرقمي

الوقت: من ٨�ض اإىل 6م

اجلهة املنظمة: بي ام اإي العاملية املحدودة

املكان: فندق ماريوت

الريا�ض للعقارات والإ�سكان والتطوير العمراين 

»ر�ستانك�ض«

الوقت: من ١٠�ض اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: رامتان للمعار�ض واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ض الدويل للمعار�ض واملوؤمترات

خطة العمل الناجحة مل�سروعك الريادي  »رجال«

الوقت: من ٤ م اإىل  ٨م

اجلهة املنظمة: معهد امللك �سلمان لريادة الأعمال

املكان: مبنى 6 الدور الثاين قاعة التدريب

ال�سعودي للمحاكاة ال�سحية

الوقت: من ٨�ض اإىل ٥٫٣٠م

اجلهة املنظمة: وزارة ال�سحة ال�سعودية

املكان: فندق فور �سيزونز

اليوم التوعوي للغدة الدرقية

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: مدينة امللك فهد الطبية

املكان: حياة مول
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سدوكو قاعدة اللعبة:

ال�����س���دوك��� ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة 

ع��م��ل��ي��ات  دون  م���ن  ���س��ه��ل��ة، 

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

https://plus.google.com
ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

youtube : ResalahKSU
 ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

https://www.facebook.com/rsksu
ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

http://rs.ksu.edu.sa/

عن�ان الكتاب: حمركات الحرتاق الداخلي

امل�ؤلف: ك�لني فريجي�ض�ن

املرتجم: ي��ضف حممد عبدالرحيم

�ضنة الإ�ضدار: 1439

والدورات  املحرك  اأداء  معامالت  الداخلي«  الحرتاق  »حمركات  كتاب  ي�ستعر�س 

الرباعية والثنائية، وح�سابات الحرتاق املثايل واملتزن، ودرجة حرارة اللهب املعزول 

حرارياً، وكفاءة القان�ن الأول والثاين، والكفاءة احلجمية، ون�سبة الغازات املختلفة. 

كما يناق�س الكتاب طرق اختبار الأداء، والتحكم، واختبار انبعاثات، واأجهزة الر�سد، 

ومنذجة الحتكاك امليكانيكي، وال�سريان عرب ال�سمامات، ومعامالت التفريغ، ونظم 

امل�اد  وكيمياء  النبعاثات،  ودرا�سة  الطاقة،  واتزان  التربيد،  واأنظمة  ال�ق�د،  حقن 

الهيدروكرب�نية. كما يقدم نهجاً حديثاً لدرا�سة حمركات الحرتاق الداخلي من خالل 

يف  ب�س�رة  احلرارة  وانتقال  امل�ائع،  وميكانيكا  احلرارية،  الديناميكا  مبادئ  تطبيق 

متناول طالب الهند�سة امليكانيكية باملرحلة اجلامعية املتقدمة مبا ينا�سب التدري�س 

يف ف�سل درا�سي واحد، واأخرياً طرق قيا�س معامالت اأداء املحرك.

 كيف يحدث التعلم؟

ي�ستهدف كتاب »كيف يحدث التعلم« الذي �سدر عام 1439ه�  

واأّلفه susan A. Ambrose، وترجمه اأن�س عبدالرزاق مكتبي 

جميع الأ�سخا�س املهتمني يف زيادة فهمهم عن كيفية تعلم الطلبة، 

وي�سمل  التعليم.  عملية  حت�سني  بهدف  املعل�مات  تلك  وتطبيق 

كذلك اأع�ساء هيئة التدري�س، وطلبة الدرا�سات العليا، والعاملني 

التعليميِّني،  مني  وامل�سمِّ التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  تط�ير  على 

ريا�س  مرحلة  من  املربِّني  اأي�ساً  ي�سمل  كما  املكتبات.  واأمناء 

الأطفال اإىل املرحلة الثان�ية. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن املبادئ 

ال�اردة هنا تُعدُّ قيِّمة للمدر�سني يف جميع م�ست�يات اخلربة، اإذ 

ميكن اأن ت�ساعد املدر�سني اجلدد ممن ل ميتلك�ن اخلربة على 

فهم املك�نات اخلا�سة بت�سميم املادة الدرا�سية الفّعالة واأ�س�ل التدري�س يف الف�س�ل الدرا�سية. 

كما ميكن اأن ت�ساعد املدر�سني ذوي اخلربة على ا�ستك�ساف امل�ساكل اأو التكّيف مع اإ�سرتاتيجيات 

فعالة لتتنا�سب مع امل�اد الدرا�سية اجلديدة اأو مع اأعداد الطلبة.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

 �سعاع اإك�سبو

الوقت: من ٤م اإىل١١م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة �سعاع الريا�ض لتنظيم 

املعار�ض

املكان: فندق هوليدي اإن الزدهار

التدري�ض امل�سغر لأع�ساء هيئة التدري�ض

الوقت: من ٤م  اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢6 الدور اخلام�ض

ومعر�ض »التغذية املدر�سية«  ٢٠١٨

الوقت: من ٨�ض اإىل٢م

اجلهة املنظمة: تطوير التعليم القاب�سة

املكان: مبنى وزارة التعليم - حي املربع- طريق امللك 

�سعود 

نظرية الذكاءات املتعددة يف التدري�ض اجلامعي 

لع�سوات هيئة التدري�ض

الوقت: من ٨م  اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٥

اليوم التوعوي الأول لأمرا�ض القلب والأوعية 

الدموية

الوقت: من ٨ �ض اإىل ٢ م

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

املكان: بهو الربج ال�سمايل، مب�ست�سفى  التخ�س�سي

مهارات البحث يف حمركات البحث للطالب

الوقت: من ٤م  اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: معهد اللغويات

من اأجلك

الوقت: من ٤م اإىل١١م

اجلهة املنظمة: وكالة موارد النخبة لتنظيم املعار�ض 

واملوؤمترات

املكان: فندق كراون بالزا

دعم تعليم الطالب لأع�ساء هيئة التدري�ض

الوقت: من ٤م  اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢6 الدور اخلام�ض

امللتقى ال�سعودي الدويل الثاين للجودة

الوقت: من ١٠�ض  اإىل ٧م

اجلهة املنظمة: �سعودي كوالك�ض

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

نظام اإدارة التعليم blackboard  لأع�ساء هيئة 

التدري�ض

الوقت: من ٤م  اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢6 الدور اخلام�ض

تطوير وتنمية م�سروعك الريادي »رجال«

التاريخ والوقت: من ٤ م اإىل  ٨م

اجلهة املنظمة: معهد امللك �سلمان لريادة الأعمال

املكان: مبنى 6 الدور الثاين قاعة التدريب

اإعداد ال�ستمارات الإلكرتونية  لع�سوات هيئة 

التدري�ض

الوقت: من ٩�ض  اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٢

�سعبان 

1439ه�

( اأبريل )

2018م
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الهنود احلمر  يد  ال�سم على  اكت�ساف هذا  اأن مت  منذ 

يف  اجلديد  العامل  كولومب�س  كري�ستوفر  اكت�سف  ما  بعد 

ال�سابع ع�سر يف  القرن  رائجا يف  اأ�سبح  اأن  اإىل  1492م 
ال�سم  تبيع هذا  �سركة  اأ�سهر  مارلبورو  اإىل  و�سوال  اأوربا، 

يف العامل عندما قدمها فيليب موري�س مارلبورو يف الثلث 

اأول  لتظهر  1942م  عام  الع�سرين حتى  القرن  من  االأول 

رحلة  هنا  من  لتبداأ  املنتج  هذا  خطورة  حول  الدرا�سات 

الكفاح االإعالمية �سد هذا ال�سم، فلم تبق منظمة عاملية 

توعوية  اأو حمالت  �سبابية  مبادرات  اأو  اأو جمعية خريية 

وبرامج تلفزيونية والتي قامت باإنفاق الكثري من املال يف 

�سبيل التحذير من خطورة هذا ال�سم اخلبيث الذي انت�سرا 

انت�سارا وا�سعا حول العامل.  

اما يف جند فقد دخل هذا ال�سم عن طريق التجار الذين 

ميرون بنجد يف تلك الفرتة واحلجاج الذين ياأتون لتاأدية 

منا�سك احلج والعمرة واملهاجرين من واإىل دول اخلليج، 

ولعلي اأ�ست�سهد بوثيقة اأ�سدرها امللك املوؤ�س�س عبدالعزيز 

بن عبد الرحمن اآل �سعود رحمه اهلل، تدعو اإىل حماربة 

هذا ال�سم ومعاقبة مروجيه. كما اأن املجتمع ال�سعودي يف 

يوؤثر  ال�سم الذي قد  بخطورة هذا  تلك الفرتة كان واعياً 

�سلبا على املجتمع، االأمر الذي دفعهم للت�سهري مبن يروج 

له ومقاطعته بل ونفيه يف بع�س االأحيان.

اأذكر اأن ال�ساعر بندر بن �سرور - رحمه اهلل - كان من 

اأ�سهر مروجي هذا ال�سم يف تلك الفرتة، حيث اإنه كان ياأتي 

اململكة  اإىل  ويدخله  والعراق  اخلليج  دول  من  ال�سم  بهذا 

خمرتقا احلدود كما اأنه معروف لدى ال�سطات االأمنية يف 

ذلك الوقت ولديه العديد من الق�سائد التي حتكي ما كان 

يفعله هو ومن كانوا معه وطرق جلبهم لهذا ال�سم.

ولعلنا ن�ستنتج اأن احلكومة ال�سعودية كانت م�سددة على 

منع ان�سار هذا ال�سم بني اأو�ساط املجتمع ال�سعودي، ومن 

ال�سم يف  هذا  �سعر  رفع  اإىل  الوقت  ذلك 

2018 بعد ما مت  وقتنا احلا�سر يف عام 

�سبابنا  بع�س  وم��ازال  مبداولته،  ال�سماح 

الن�سائح  متجاهلني  ال�سم،  هذا  يتعاطى 

التي تقدم حوله.

بع�س  يربط  ال��ذي  ال�سر  م��ا  اأع��ل��م  ال 

و�سولهم  عند  بالتدخني  للبدء  ال�سباب 

الوعي  ينق�س  ه��ل  اجل��ام��ع��ي��ة،  امل��رح��ل��ة 

املرحلة  باأن  متعلق  االأمر  اأم  بع�سهم  لدى 

اجل��ام��ع��ي��ة ت��ع��ر ع��ن ال��رج��ول��ة وحتمل 

على  عالمة  يكون  والتدخني  امل�سوؤولية، 

عندما  موري�س  فيليب  اأن  العلم  مع  ذلك، 

قدمه  ال�سوق  يف  كمنتج  ال�سم  هذا  قدم 

م�ستهدفا الن�ساء به واأن ال�سيجارة كانت دلياًل على اأناقة 

يكون  فغالبا  للمدخن   ال�سخ�سي  ال�سعيد  وعلى  االأنثى. 

العامة مما ي�سطره  االأماكن  املدخن منبوذاً يف  ال�سخ�س 

الأن يذهب اإىل زاوية اأو خلف حاوية نفايات 

لكي ينهي �سيجارته ال�سامة، وما ي�ستفيد 

وال�سحية  املادية  اخل�سارة  اإال  ذلك  بعد 

مهمة  نقطة  اإىل  اأ�سري  ولعلي  والنف�سية، 

وهي اأن بع�س العائالت يكفيها معرفة اأن 

بناء  رف�سة  ليتم  مدخن  املتقدم  ال�سخ�س 

نف�سية  �سلوكيات  من  يفعله  قد  ما  على 

ب�سبب هذا ال�سم.

وختاماً اأت�ساءل: اإذا كانت هذه بع�س ما 

ينتج عن ا�ستخدامه فلماذا اال�ستمرار به 

ولو كان هذا ال�سم اأف�سل من العود لت�سابق 

وال�سيجارة  فالعود  تقدميه،  على  النا�س 

االأول تخرج  لكن  االح��رتاق  لديهما �سفة 

منه رائحة طيبة واالآخر تخرج منه رائحة خبيثة، ويف نهاية 

املطاف اأخي املدخن اأنت احلكم.

احلقوق والعلوم ال�سيا�سية 

رمب����ا ت��ه��ب ال��ع��وا���س��ف مب���ا ال 

االأمل  ي�ستد  ورمب��ا  ال�سفن،  ت�ستهي 

العواطف  تثور  وق��د  ال��ف��راق،  عند 

عندما  وخا�سة  الذكريات،  وتتدافع 

اأو  حبيب  اأو  لقريب  وداع���اً  تقول 

اأحببتها  علمية  لبيئة  اأو  �سديق 

املهنية  حياتك  ج��ّل  فيها  وق�سيت 

مبا فيها من اأحبة وزمالء واأ�سدقاء 

وذكريات عمل دوؤوب.

العريقة،  جامعتي  وداع����اً  ن��ع��م 

فيها  عملت  �سعود،  امللك  جامعة 

الريا�س،  با�سمني خمتلفني، جامعة 

ث��م ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، ف���االأول 

و�سفها  ميكن  حديثة  ملدينة  ا�سم 

ب��ج��وه��رة ال�����س��ح��راء، اأم���ا اال���س��م 

كرمية  عريقة  فل�سخ�سية  ال��ث��اين 

بعد  البالد  يف  القيادة  �سرف  نالت 

اهلل،  رحمهما  املوؤ�س�س  القائد  وفاة 

جامعة  جلامعتي،  فخر  وكالهما 

اجلميع.و

يف ت��ل��ك ال���ف���رتة ال��ت��ي ام��ت��دت 

ت�سرفت  ت��زي��د،  اأو  ع��ام��اً  الأرب��ع��ني 

بالعمل مع زمالء كرام على خمتلف 

امل�ستويات، كما �سرفُت بالعمل عن 

�سخ�سيتني  مع  قرب 

يف  راقيني  قياديتني 

ت��ع��ام��ل��ه��م��ا وج��ادي��ن 

مهامهما  اأداء  يف 

ب���اإخ���ال����س وت���ف���ان، 

االأ�ستاذ  معايل  هما 

ال���دك���ت���ور ع��ب��داهلل 

ال��ف��ي�����س��ل، وم��ع��ايل 

االأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 

ع���ب���داهلل ال��ع��ث��م��ان؛ 

االأول  م����ع  ع��م��ل��ت 

جل�����ان  ع���������دة  يف 

م�ستوى  على  دائمة 

ال��ث��اين يف جلنة  اجل��ام��ع��ة، وم���ع 

عمداء  باختيار  اخلا�سة  احلكماء 

اأطيبه  ال�سكر  من  فلهما  الكليات، 

ومن التقدير اأ�سماه.

وحظيت بع�سوية املجل�س العلمي 

ب��اجل��ام��ع��ة ل��ف��رتت��ني، وب��ع�����س��وي��ة 

االأم��ري  بجامعة  العلمي  املجل�س 

لفرتتني،  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ���س��ط��ام 

بجامعة  العلمية  اللجنة  وع�سوية 

عدة  االأمنية  للعلوم  العربية  نايف 

غري  م�ست�ساراً  وعملُت  ���س��ن��وات، 

وك��ال��ة  م��ت��ف��رغ يف 

ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 

�سركة  ويف  العايل، 

للدرا�سات  اأ���س��ب��ار 

واالإعالم،  والبحوث 

جامعة  وك��ال��ة  ويف 

امل������ل������ك ����س���ع���ود 

للدرا�سات والتطوير 

واملتابعة.

ومت�����ث�����ل اأب�������رز 

االإن�����ت�����اج ال��ع��ل��م��ي 

واح����د  اإجن�������از  يف 

وع�������س���ري���ن ب��ح��ث��اً 

وث��الث��ة كتب،  وم��ن�����س��وراً  حم��ك��م��اً 

و�ستة بحوث مدعومة غري من�سورة، 

و�ساركت يف عدة موؤمترات وندوات 

داخلياً وخارجياً، وع�سو يف حترير 

الكلية ومقرراً  جملتني علميتني يف 

و�ساهمُت  �سنوات،  لعدة  الأحدهما 

يف جلان فاعلة على م�ستوى الق�سم 

والكلية، واأ�سرفُت على �سبع وثالثني 

ر�سالة ماج�ستري ودكتوراه، وناق�سُت 

ماج�ستري  ر���س��ال��ة  و���س��ت��ني  �سبعاً 

ودكتوراه يف جامعات اململكة.

وال �سك دار يف تلك االأن�سطة - 

على خمتلف امل�ستويات - تباين يف 

وجهات النظر، رمبا ت�سارعت فيها 

الروؤى بغية توليد اأفكار مبدعة، قد 

توؤخذ على اأنها �سخ�سية، ولكن يعلم 

اهلل اأين ال اأحمل حقداً على اأحد، 

اجلميع  اهلل  �سامح  املنا�سبة  وبهذه 

وعفا عنهم، واأطلب كرم �سماحتهم 

وعفوهم اإن ح�سل �سوء فهم.

ت�سرفت  ال���ذي���ن  ال��ط��ل��ب��ة  اأم����ا 

على  االإ�����س����راف  اأو  ب��ت��دري�����س��ه��م 

فاجلميع  مناق�ستها،  اأو  ر�سائلهم 

فمنهم  واع��ت��زازي،  فخري  م�سدر 

َمن اأ�سبح زمالء ومنهم قادة فاعلون 

الوطن  خلدمة  اأعمالهم  مواقع  يف 

يطلبون  مازالوا  الذين  الطلبة  اأم��ا 

اأطروحاتهم ويلحون  االإ�سراف على 

فاأعتذر  العمل،  ا�ستمراري يف  على 

م��ن��ه��م، ول��ع��ل يف ال��زم��الء ال��ك��رام 

الركة، وعلى كل حال حان الوقت 

لل�سعور بحرية احلركة وبداية حياة 

للجميع  اهلل  �سائاًل  جديدة،  اأخرى 

التوفيق.

كلية الرتبية

بر الوالدين من اأعظم العبادات، 

وقد اقرتن بعبادة اهلل يف كثري من 

االآيات، فطيبة االأب اأعلى من القمم، 

املحيطات،  م��ن  اأك���ر  االأم  وح��ن��ان 

والّرجاء يف  احل��زن،  العزاء يف  هي 

»لكن  ال�ّسعف،  يف  والقوة  الياأ�س، 

احلقيقة«  ت��ق��ول  دائ��م��ا  لي�س  اأم���ي 

هكذا كتب العقاد. 

فكنت  والدتي،  عند  الق�سة  تبداأ 

�سديدة  اأ���س��رة  يف  ال��وح��ي��د  االب���ن 

الطعام  من  لدينا  يكن  ومل  الفقر، 

من  يوم  يف  وجدنا  واإذا  يكفينا،  ما 

وي�سد  لناأكله  االأرز  بع�سا من  االأيام 

جوعنا، كانت اأمي تعطيني ن�سيبها، 

وبينما كانت حتّول االأرز من طبقها 

ولدي  »ي��ا  تقول:  كانت  طبقي  اإىل 

تناول هذا االأرز، فاأنا ل�ست جائعة«. 

وكانت هذه كذبتها االأوىل.

وعندما كرت اأنا �سيئا قليال كانت 

اأمي تنتهي من �سوؤون املنزل وتذهب 

لل�سيد يف نهر �سغري بجوار منزلنا، 

وكان عندها اأمل اأن تطعمني �سمكة 

قد ت�ساعدين على اأن اأتغذى واأمنو، 

ا�ستطاعت  امل����رات  م��ن  م���رة  ويف 

�سمكتني،  ت�سطاد  اأن  اهلل  بف�سل 

فاأ�سرعت اإىل البيت واأعدت الغداء 

فبداأُت  اأمامي،  ال�سمكتني  وو�سعت 

�سيئا  االأوىل  ال�سمكة  اأت��ن��اول  اأن��ا 

ف�سيئا، وكانت اأمي تتناول ما يتبقى 

وال�سوك،  العظام  ح��ول  اللحم  من 

فاهتز قلبي لذلك وو�سعُت ال�سمكة 

فاأعادتها  لتاأكلها،  اأمامها  االأخ��رى 

اأمامي فورا وقالت: »يا ولدي تناول 

هذه ال�سمكة اأي�سا، اأال تعرف اأين ال 

كذبتها  هذه  وكانت  ال�سمك«،  اأحب 

الثانية.

اأن��ا ك��ان ال ب��د اأن  عندما ك��رت 

األتحق باملدر�سة، ومل 

يكن لدينا مال يكفي 

الدرا�سة،  مل�سروفات 

اإىل  اأم�������ي  ذه����ب����ت 

ال�����س��وق وات��ف��ق��ت مع 

حمال  باأحد  موظف 

املالب�س اأن تقوم هي 

الب�ساعة  ب��ت�����س��وي��ق 

باأن تدور على املنازل 

وتعر�س املالب�س على 

ليلة  ويف  ال�سيدات، 

�ستاء ممطرة تاأخرت 

اأمي يف العمل وكنت 

اأبحث  فخرجت  باملنزل،  اأنتظرها 

الب�سائع  حت��م��ل  ووج��دت��ه��ا  عنها 

فناديتها:  البيوت،  اأب���واب  وتطرق 

»اأمي، هيا نعود اإىل املنزل فالوقت 

وباإمكانك  �سديد  وال���رد  م��ت��اأخ��ر 

ال�سباح«.  يف  العمل  توا�سلي  اأن 

فابت�سمت اأمي وقالت: »يا ولدي، اأنا 

كذبتها  هذه  وكانت  مرهقة«.  ل�ست 

الثالثة.

العام  اآخ���ر  اخ��ت��ب��ارات  ي��وم  ويف 

باملدر�سة، اأ�سرت اأمي على الذهاب 

معي، ودخلت اأنا ووقفت هي تنتظر 

خروجي يف حرارة ال�سم�س املحرقة، 

وان��ت��ه��ى  اجل���ر����س  دق  وع���ن���دم���ا 

فاحت�سنتني  لها  خرجت  االمتحان 

من  بالتوفيق  وب�سرتني  ودفء  بقوة 

فيه  كوبا  تعاىل، ووجدت معها  اهلل 

كي  يل  ا�سرتته  قد  كانت  م�سروب 

من  ف�سربته  خروجي،  عند  اأتناوله 

وفجاأة  ارتويت،  حتى  العط�س  �سدة 

العرق  فوجدت  وجهها  اإىل  نظرت 

يت�سبب منه، فاأعطيتها الكوب على 

اأم��ي«.  يا  »ا�سربي  لها  وقلت  الفور 

اأنا  اأن��ت،  ف��ردت »ي��ا ول��دي ا�سرب 

عط�سانة«.  ل�����س��ت 

كذبتها  هذه  وكانت 

الرابعة.

وب��ع��د وف���اة اأب��ي 

ك���ان ع��ل��ى اأم���ي اأن 

االأم  ح��ي��اة  ت��ع��ي�����س 

االأرم���ل���ة ال��وح��ي��دة، 

م�سوؤولية  واأ�سبحت 

عليها  ت��ق��ع  ال��ب��ي��ت 

فاأ�سبحت  وحدها، 

تعقيدا  اأكرث  احلياة 

و�����س����رن����ا ن���ع���اين 

اجل���وع، وك��ان عمي 

بجانبنا  ي�سكن  وك���ان  طيبا  رج��ال 

جوعنا،  ب��ه  ن�سد  م��ا  ل��ن��ا  وي��ر���س��ل 

وعندما راأى اجلريان حالتنا تتدهور 

من �سيئ اإىل اأ�سواأ، ن�سحوا اأمي اأن 

تتزوج رجال ينفق علينا فهي الزالت 

الزواج  رف�ست  اأمي  ولكن  �سغرية، 

قائلة: »اأنا ل�ست بحاجة اإىل احلب«. 

وكانت هذه كذبتها اخلام�سة.

وب��ع��دم��ا ان��ت��ه��ي��ت م��ن درا���س��ت��ي 

وتخرجت من اجلامعة، ح�سلت على 

وظيفة جيدة اإىل حد ما، واعتقدت 

لكي  املنا�سب  ال��وق��ت  ه��و  ه��ذا  اأن 

م�سوؤولية  يل  وت��رتك  اأم��ي  ت�سرتيح 

االإنفاق على املنزل، وكانت يف ذلك 

ال�سحة  م��ن  لديها  يعد  مل  ال��وق��ت 

باملنازل،  تطوف  اأن  على  يعينها  ما 

فكانت تفر�س فر�سا يف ال�سوق وتبيع 

اخل�سروات كل �سباح، فلما رف�ست 

اأن ترتك العمل خ�س�ست لها جزءا 

من راتبي، فرف�ست اأن تاأخذه قائلة: 

من  معي  احتفظ مبالك،  ولدي  »يا 

املال ما يكفيني«. وكانت هذه كذبتها 

ال�ساد�سة.

درا�ستي  وا�سلت  عملي  وبجانب 

املاج�ستري،  درجة  على  اأح�سل  كي 

وب��ال��ف��ع��ل جن��ح��ت وارت���ف���ع رات��ب��ي، 

التي  االأمل��ان��ي��ة  ال�سركة  ومنحتني 

بالفرع  للعمل  الفر�سة  بها  اأعمل 

ف�سعرت  اأمل��ان��ي��ا،  يف  لها  الرئي�سي 

ببداية  اأحلم  وب��داأت  بالغة  ب�سعادة 

وبعدما  ���س��ع��ي��دة،  وح��ي��اة  ج��دي��دة 

ات�سلت  الظروف،  وهياأت  �سافرت 

لالإقامة  تاأتي  لكي  اأدع��وه��ا  باأمي 

ت�سايقني  اأن  حتب  مل  لكنها  معي، 

هنا  مرتاحة  اأن��ا  ول��دي  »يا  وقالت: 

ول�ست معتادة على املعي�سة املرتفة«. 

وكانت هذه كذبتها ال�سابعة.

ك��رت اأم���ي واأ���س��ب��ح��ت يف �سن 

ال�����س��ي��خ��وخ��ة، واأ����س���اب���ه���ا م��ر���س 

اأن  يجب  وك��ان  اللعني،  ال�سرطان 

ولكن  مير�سها،  من  بجانبها  يكون 

ماذا اأفعل فبيني وبني اأمي احلبيبة 

ب����الد، ت��رك��ت ك���ل ���س��يء وذه��ب��ت 

ل��زي��ارت��ه��ا يف م��ن��زل��ن��ا، ف��وج��دت��ه��ا 

طريحة الفرا�س بعد اإجراء العملية، 

تبت�سم يل  اأن  حاولت  راأتني  عندما 

كانت  الأنها  يحرتق  كان  قلبي  ولكن 

فانهمرت  و�سعيفة،  ج��دا  هزيلة 

الدموع من عيني، ولكن اأمي حاولت 

يا  تبك  »ال  وق��ال��ت:  توا�سيني  اأن 

باالأمل«. وكانت  اأ�سعر  فاأنا ال  ولدي 

هذه كذبتها الثامنة.

اأغلقت  ذل��ك،  يل  قالت  وبعدما 

عينيها، ومل تفتحهما بعدها اأبداً.

اأم��ه يف  بوجود  ينعم  من  كل  اإىل 

حياته، حافظ على هذه النعمة قبل 

كل  واإىل  فقدانها،  على  حت��زن  اأن 

من فقد اأمه احلبيبة تذكر دائما كم 

تعبت من اأجلك، وادع اهلل تعاىل لها 

بالرحمة واملغفرة.

كلية ال�سيدلة
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

امل�شاركة املجتمعية يف »دارة العرب«

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

ت�سرفت يوم ال�سبت 28 رجب 1439 ه�� بتلبية دعود كرمية من االأخ 

العرب - مركز  االأ�ستاذ معن بن حمد اجلا�سر يف مقر »دارة  العزيز 

حمد اجلا�سر الثقايف« حل�سور حما�سرة بعنوان »امل�ساركة املجتمعية 

عبداهلل  طيار  رك��ن  ال��ل��واء  �سعادة  قدمها  واجل��ام��ع��ات«  للمدار�س 

ال�سعدون، وقد تراأ�س اجلل�سة االأ�ستاذ واالأديب املحبوب حمد القا�سي.

للمدار�س واجلامعات  املجتمعية  امل�ساركة  بتعريف  املحا�سرة  بداأت 

باأنها “التعاون والتكامل بني املدر�سة واجلامعة واالأ�سرة واملجتمع«، ثم 

اأو�سحت اأن امل�ساركة املجتمعية تخدم العملية التعليمية من خالل اإثراء 

وزيادة ن�سج الطالب.

مثلث  مهامها يف  باأداء  تقوم  اجلامعات  اأن  على  املحا�سرة  واأكدت 

التعليم والبحث وخدمة املجتمع، اإال اأن كثرياً من اجلامعات يف بلدنا 

مهتمة جداً بالتعليم والبحث؛ اأما خدمة املجتمع وامل�ساركة املجتمعية 

فحظها يف بع�س اجلامعات �سفر تقريباً.

اأول  اأن  ال�سعدون،  عبداهلل  طيار  رك��ن  ال��ل��واء  املحا�سر  واأو���س��ح 

اهتماماته بامل�ساركة املجتمعية كان عندما ذهب اإىل نيوزلندا ملرافقة 

على  واطلع  هناك  اجلامعات  كل  وزار  هناك،  للدرا�سة  وابنته  ابنه 

بعد  عاد  ثم  واجلامعات،  للمدار�س  املجتمعية  امل�ساركة  يف  خرتهم 

املدار�س  يف  ليحا�سر  النرا�س  هذا  معه  حاماًل  الرثية  الرحلة  هذه 

واجلامعات ال�سعودية عن اأهمية امل�ساركة املجتمعية، واأثرها، وفوائدها 

املتعددة للمدار�س واجلامعات واملجتمع ب�سفة عامة.

ومن االأماكن التي حر�س على زيارتها وتقدمي حما�سرته بها على 

وجامعة  �سعود،  امللك  بجامعة  امل�سرتكة  االأوىل  ال�سنة  املثال،  �سبيل 

امللك  تفاعل جامعة  على  كثرياً  املحا�سر  اأثنى  وقد  اليمامة وغريها، 

�سعود من خالل بع�س براجمها يف خدمة املجتمع، واأكد على اإثر ذلك 

يف  التنمية  تدعم  اأن  �ساأنها  من  التي  الفوائد  من  العديد  يف حتقيق 

املجتمع.

ويف نهاية املحا�سرة اقرتح املحا�سر بع�س الرامج والفعاليات التي 

ت�ستطيع اجلامعات من خاللها تفعيل امل�ساركة املجتمعية ون�سر ثقافتها 

يف املجتمع، ومن الرامج التي اقرتحها املحا�سر اأن تفتح اجلامعات 

واالجتماعية ومتكن  الثقافية  االأن�سطة  بع�س  وتبني  للمجتمع  اأبوابها 

بع�س  اجلامعات  تتبنى  واأن  مرافقها،  بع�س  ا�ستخدام  من  املجتمع 

جامعة  نظمته  الذي  مثل  وغريها،  املاراثون  مثل  الريا�سية  االأن�سطة 

امللك �سعود خالل ال�سهر املا�سي.

تطبيقية حلل  اأبحاث  بعمل  اجلامعات  تقوم  اأن  الرامج  تلك  ومن 

والعنف  الطالق،  م�سكلة  مثل  املجتمع  تواجه  التي  امل�سكالت  بع�س 

االأ�سري وغريها، خا�سة واأن اجلامعات حتوي خرات علمية وعملية 

يف هذا النوع من البحوث وتعتر اجلامعات باأ�ساتذتها بيت خرة يف 

هذه املجاالت وعلى دراية بتحليل هذه املعلومات وا�ستنتاج نتائج تفيد 

املجتمع يف مواجهة وحل هذه امل�سكالت.

بع�س  وتبني  بدعم  االأعمال  رج��ال  يقوم  اأن  املحا�سر  اق��رتح  كما 

الرامج املجتمعية يف خدمة املجتمع ك�سراكة مع اجلامعات، واأن يقوم 

القطاع اخلا�س بدعم البحوث العلمية والعملية فيما يخ�س امل�ساركة 

املجتمعية.

وقد حظيت املحا�سرة بعدد كبري من املداخالت واملناق�سات التي 

اأثْرت مو�سوع ال�سراكة املجتمعية ودور املوؤ�س�سات التعليمية فيها.

املحا�سر، ويف  اإىل  التفتُّ  واملداخالت  املناق�سات  ويف ختام جل�سة 

وحر�س  املجتمعية  ال�سراكة  تفعيل  على  اجلامعة  حر�س  توؤكد  عبارة 

»جاية  املجتمعية  ال�سراكة  اللواء،  �سعادة  يا  »اطمئن  له:  قلت  الدولة، 

االعتماد  معاير  �سمن  من  معياراً  اأ�سبحت  الأنها  للجامعات  جاية« 

املوؤ�س�سي«.

لقد اأعجبني كثرياً حر�س مركز ال�سيخ حمد اجلا�سر الثقايف على 

عبداهلل  طيار  ركن  اللواء  املحا�سر  وحما�س  املحا�سرة،  هذه  تنظيم 

ال�سعدون، واأ�ساأل اهلل اأن يوفق م�ساعيه، وينفع بعلمه.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

وداعًا جامعتي

كذبات أمي الثمانية!

التدخين في عمر العشرين



التخرج إنجاز في طريق 
الحياة

يوٌم جميل ورائع وفرحة عارمة تعمُّ 

فيه  �شيء  كل  ترى  حولك،  من  املكان 

ويرمقك  اإليك  ينظر  القمر  خمتلفاً، 

من بعيد والنجوم تتلألأ فوقك لتم�شح 

ذكريات ال�شنني وتطم�س كل التكهنات 

امللزم  على  واجلثوم  القراءات  وتلك 

والدفاتر واملقررات.

يوٌم تن�شى فيه كل التعب والإرهاق، 

يوم  واملثابرة،  اجل��ّد  نتاج  اليوم  فهذا 

يفرح الأهل والأ�شرة باإجنازك وتفخر 

لها  ويحق  وتفاخر  بزهو  وتنظر  بك 

بلغت  بذلك  اأن��ك  تعتقد  واأن��ت  ذل��ك، 

عنان ال�شماء.

التخرج هو ح�شاد ملا م�شى وفات وال�شتعداد ملا هو اآت، وهو من 

املراحل الفارقة يف حياة الفرد والتي مبوجبها �شري�شم دربه امل�شتقبلي، 

ودليل على قدرتك على تخطي العقبة الأويل يف م�شرية احلياة العملية.

ولكن تاأكد اأن اأمامك الكثري من العقبات، لكن ب�شلح العلم واملعرفة 

العقبات  ك��ل  تخطي  على  ق���ادراً  �شتكون  اكت�شبتها  التي  وامل��ه��ارات 

امل�شتقبلية احلتمية، فهناك عقبة البحث عن وظيفة يف زمن التناف�س 

الكبري.

التخرج يعني البحث عن مهارات جديدة جتعلك تدخل ل�شوق العمل 

واجلديدة  الدقيقة  والإمكانيات  املهني  بالعلم  مت�شلحاً  نف�شك  وتربز 

ملواجهة ذلك، التخرج يعني البحث عن �شريك احلياة عن معني احلياة 

اأ�شبحت  زمن  يف  العاطفي  والإ�شباع  النف�شي  وال�شتقرار  امل��اأوى  عن 

التكاليف ترتبع على القمم.

التخرج يعني البحث عن �شكن، عن بيت، عن منزل واأمل، وهو بداية 

ترجمة حقيقية حلياتك القادمة، يعني اأنك اأمام مهام ج�شيمة فلم تعد 

بحاجة لتلك امل�شاريف فاأنت الآن �شيد نف�شك وعليك اإثبات وجودك 

فلقد خرجت بكل و�شوح من حتت عباءة الأهل.

امل�شتقبلية  ال�شعبة  القرارات  اتخاذ  مرحلة  اأب��واب  على  اليوم  اإنك 

ُمتميزاً وخمتلفاً عن  اأن تكون  املبنية على توجهاتك وطموحك، عليك 

فلقد  واأقرانك  اأ�شلفك  امل�شي على درب  ال�شرط  ولي�س من  الآخرين 

ُخلقت لزمن غري زمنهم، فالوظيفة احلكومية لي�شت انت�شاراً، فلرمبا 

اأهدرت �شنني عمرك انتظاراً لها كي تتحول اإىل اآلة فقط تق�شي على 

طموحك واأفكارك!

ت�شلقاً  تتطلب  العالية  فاجلبال  الطموح،  تاأخر حتقيق  اإن  تياأ�س  ل 

كبريين �شتجد من يقا�شمك هموم املرحلة، لكن ل تتوقف يف  وجهداً 

تغذية طموحك باخلربات واملهارات اجلديدة ومهما كانت �شغرية وذات 

�شتى  ال��دورات يف  اآلف  تكون ملهمة لك، وهناك  تفا�شيل مملة فقد 

املجالت لكن رمبا جتد عبارة واحدة من دورة واحدة قد تقلب كيانك 

راأ�شاً على عقب.

الإجن��از،  يف  املقيا�س  وهو  النجاح  اأ�شا�س  فهو  وقتك  تنظيم  ح��اول 

ول  القرارات  اتخاذ  ويف  حياتك  يف  الع�شوائية  عن  وابتعد  متاطل  ل 

تختلق الأعذار، واأبداأ �ُشلّم النجاح ُخطوة خطوة فهو ل يعرتف باخلوف 

والرتدد وال�شك وال�شتعجال والركون على الغري!

ختاماً عليك اأن تظل قائماً بقوتك ُمكافحاً بجهدك، تعرف جيداً ما 

بنف�شك،  نف�شك  �شّوق  جيداً،  ا�شتثمرها  ومهارات،  قدرات  من  متتلك 

ل تنتظر وا�شطة من اأحد، ول تلتفت اأبداً للمعوقات واملعوقني، حتلى 

عن  ابحث  تتكرر،  ل  فقد  الفر�س  اقتن�س  للحياة،  الإيجابية  بالنظرة 

اجلديد لتكون جزءاً منه ل عليه، ومبارك عليكم التخرج.

كلية علوم الأغذية والزراعة

مر مفهوم الإ�شكان املي�شر بالعديد 

بروز  ب�شبب  والتطورات  املراحل  من 

اجلديدة  النظر  وجهات  من  العديد 

البالغة  لأهميتة  املو�شوع  هذا  حول 

جلميع اأفراد املجتمع، وقد ارتكز هذا 

على  الزمن  من  طويلة  لفرتة  املفهوم 

اأ�شا�س قيمة التملك الأولية للم�شكن، 

وذل���ك ع��ن ط��ري��ق اح��ت�����ش��اب ن�شبة 

الإنفاق على ال�شكن من اإجمايل دخل 

اأك��ر من  اإن��ف��اق  اأن  الأ���ش��رة، واعترب 

%30 من دخل الأ�شرة يجعل امل�شكن 
الن�شبة  ه���ذه  وع���دت  م��ي�����ش��ر،  غ��ري 

الأ�شا�س للحكم على م�شتوى التي�شري 

يف الإ�شكان.

للنقد  هذه  النظر  وجهة  تعر�شت 

من عدد من الباحثني ب�شبب تغا�شيها 

اأخ��رى  ج��وان��ب  قيا�س  ع��ن  وعجزها 

وتوفري  امل�شكن،  وج��ودة  موقع  مثل: 

خ���دم���ات ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، الأم���ن 

الوظيفية،  املتطلبات  وتلبية  والأمان، 

وجهة  دعمت  التي  امل�شاهدات  ومن 

والأحياء  امل�شاكن  اأن  الناقدة  النظر 

التحتية  للبنية  تفتقر  التي  ال�شكنية 

العمل،  فر�س  يف  نق�س  اأو  اجليدة، 

وفقر يف اخلدمات العامة، وارتفاع يف 

معدلت اجلرمية تكون عر�شة لهجر 

قبلهم،  من  مرغوبة  وغ��ري  ال�شاكنني 

يف حني اأنها تعترب مي�شرة من منظور 

دخل  اإىل  امل�شكن  على  الإنفاق  ن�شبة 

الأ�شرة.

العديد  ق��ام  ذل��ك  اإىل  وا���ش��ت��ن��اداً 

اإىل  للو�شول  بدرا�شات  الباحثني  من 

العديد  لتقييم  ات��زان��اً  اأك��ر  طريقة 

ولي�س  بال�شكن،  املتعلقة  من اجلوانب 

الإن��ف��اق  ن�شبة  على  فقط  ال��رتك��ي��ز 

الأ����ش���رة،  اإىل دخ���ل  امل�����ش��ك��ن  ع��ل��ى 

ثلثية  حتت  اجلوانب  هذه  و�شنفت 

ورفع  التكلفة  وخف�س  الحتياج  تلبية 

اجلودة.

يف  التي�شري  اأن  ن�شتنتج  ذل��ك  من 

الإ�شكان قد خرج من تعريفه القدمي 

متلك  تكلفة  ن�شبة  ع��ل��ى  امل��ن��ط��وي 

امل�شكن فقط، والتي ل تتعدى 30% 

من دخل رب الأ�شرة، 

اإىل نواح اأكر �شمولً 

فر�شها امل�شتخدمون، 

ي��ن��ط��وي على  وب����ات 

الق�شايا  من  العديد 

اله����ت����م����ام  ذات 

لل�شاكنني  بالن�شبة 

جوانب  ت�شمل  والتي 

اق��ت�����ش��ادي��ة وب��ي��ئ��ي��ة 

واجتماعية  وثقافية 

وخدمية تكفل احلياة 

وال�شحية  ال��ك��رمي��ة 

اإىل  الو�شول  اأج��ل  وم��ن  لل�شاكنني. 

امل��وؤث��رة يف  تلخي�س لأه��م اجل��وان��ب 

تي�شري امل�شكن ن�شتطيع اأن ن�شتعر�س 

والتي  العلقة،  ذات  املوجهات  بع�س 

تكلفته  وبقاء  امل�شكن  ج��ودة  ت�شمن 

للمواطنني  ال�شرائية  ال��ق��درة  �شمن 

وتلبية املتطلبات الوظيفية لل�شاكنني، 

بدرا�شات  املتعلقة  املوجهات  ���ش��واء 

امل��وج��ه��ات  اأو  ال��ت�����ش��م��ي��م،  ق��ب��ل  م��ا 

املوجهات  اأو  للم�شكن،  الت�شميمية 

املتطلبات  مع  بالتوافق  العلقة  ذات 

الجتماعية والثقافية.

بجانب  املتعلقة  املوجهات  اأولً- 

درا�شات ما قبل الت�شميم، تتلخ�س يف 

املواد على  اأربعة معايري هي: اختيار 

احلياة،  دورة  تكلفة  درا���ش��ة  اأ�شا�س 

القيمية،  الهند�شة  م��ب��ادئ  وتطبيق 

والربجمة  للم�شروع،  املايل  والتقومي 

املعمارية لت�شميم امل�شكن.

الت�شميمية  امل��وج��ه��ات  ث��ان��ي��اً- 

معايري  ع�شرة  يف  تتلخ�س  للم�شكن، 

ه����ي: ت��ر���ش��ي��د امل�����ش��اح��ة وك���ف���اءة 

مكونات  تر�شيد  الأر����س،  ا�شتخدام 

امل�شكن وتعدد وظائف الفراغ الواحد، 

اخلارجية  الفراغات  من  وال�شتفادة 

الت�شييد  اأ�شلوب  اختيار  امل�شكن،  يف 

املنا�شبة،  الإن��ه��اءات  وم���واد  الفعال 

العناية بجودة امل�شاكن املي�شرة، القبول 

الجتماعي لت�شميم امل�شاكن املي�شرة، 

املتغريات  ل�شتيعاب  الت�شميم  مرونة 

امل�شتقبلية، ا�شتخدام النظام املديويل 

ال��ت�����ش��م��ي��م��ات  يف 

املعيارية.

املوجهات  ث��ال��ث��اً- 

للتوافق  الت�شميمية 

م������ع امل���ت���ط���ل���ب���ات 

تتلخ�س  الجتماعية، 

هي:  معايري  عدة  يف 

اإ������ش�����راك امل��ج��ت��م��ع 

الت�شميم،  يف  املحلي 

وم��راع��اة ت��واف��ق نوع 

وج��������ودة امل�����ش��اك��ن 

املطورة مع املتطلبات 

– ال��رغ��ب��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، والأم���ن 
وال�شلمة.

الت�شميمية  امل��وج��ه��ات  راب���ع���اً- 

للتوافق مع الهوية الثقافية، وتتلخ�س 

م��ع��ي��اري��ن هما:  امل��وج��ه��ات يف  ه���ذه 

تطبيق مبادئ اخل�شو�شية، واحلفاظ 

على الهوية املحلية للمنطقة.

موجهات  م��ع��اي��ري  تعمل  واأخ����ريا 

جعله  على  للم�شكن  املي�شر  الت�شميم 

املتو�شط  ال��دخ��ل  ذوي  م��ت��ن��اول  يف 

تر�شيد  طريق  عن  وذلك  واملنخف�س، 

ا�شتخدام  وك��ف��اءة  امل�شكن  م�شاحة 

الأبعاد  اأق��ل  اإىل  والو�شول  الأر����س، 

املمكنة للفراغات والعنا�شر الداخلية 

امللئمة لحتياجات ال�شاكنني، لتجنب 

وامل�شاحات  امل�����ش��اح��ات  يف  ال��زي��ادة 

زيادة  اإىل  املوؤدية  املهدرة  اأو  الهالكة 

حجم امل�شكن ومن ثم الزيادة يف تكلفة 

الإن�شاء وتكلفة احليازة.

اإ�شافة اإىل اأن تطبيق هذه املعايري 

يوؤدي اإىل توفري م�شكن باأداء وظيفي 

اإن�شاء منخف�شة، حيث  عاٍل، وبتكلفة 

وت�شميم  تطوير  على  العمل  ميكن 

منا�شبة  ل��ت��ك��ون  ال��ف��راغ��ات  ب��ع�����س 

وت�شبح  ن�شاط  م��ن  اأك���ر  ملمار�شة 

فراغات متعددة الوظائف، كما يوؤدي 

ال��ف��راغ��ات  ت��وظ��ي��ف  اإىل  تطبيقها 

اخلارجية واأخذها يف احل�شبان عند 

ام��ت��داداً  بو�شفها  الت�شميم،  عملية 

ي�شاعد  م��ا  وه��و  للم�شكن،  طبيعياً 

والحتياجات  املتطلبات  تلبية  على 

احلاجة  دون  لل�شاكنني،  الوظيفية 

ثم  ومن  اإ�شافية،  مبنية  م�شاحة  اإىل 

لإن�شاء  املبا�شرة  التكلفة  من  التقليل 

امل�شكن.

يف  املديويل  النظام  ا�شتخدام  اإن 

والإن�شائي  املعماري  الت�شميم  عملية 

يوؤدي اإىل و�شوح الت�شميم وب�شاطته، 

كما يحكم كل عنا�شره، وي�شيطر على 

على  ويعمل  واجلزئية،  الكلية  الأبعاد 

معايرة املكونات الأ�شا�شية وجعلها ذات 

والنوافذ  الأب��واب  مثل  قيا�شية  اأبعاد 

ما  وهو  النهائية،  الت�شطيبات  وحتى 

وامل�شاحات،  امل���واد  يف  ال��ه��در  يقلل 

وجعل  الإن�شائية  العنا�شر  وانتظام 

اقت�شادية،  الإن�شائية  الت�شميمات 

وي�شرع عملية التنفيذ، وي�شهل �شيانة 

مببداأ  الأخ���ذ  اأن  ح��ني  يف  امل�شكن، 

ي�شتجيب  للم�شكن  الت�شميمة  املرونة 

خلل  الأ���ش��رة  اح��ت��ي��اج��ات  لتطوير 

مراحل حياتها.

امل�شكن  ت�شميم  يف  امل��رون��ة  اإن 

تقليل  اإىل  ت���وؤدي  وت�شغيله  وتنفيذه 

جتزئة  اأو  للم�شكن  الأول��ي��ة  التكلفة 

الأولية على مراحل خمتلفة،  التكلفة 

الأ���ش��ر ذات الدخول  ث��م ق��درة  وم��ن 

حتمل  على  واملنخف�شة  املتو�شطة 

اأوق���ات  يف  اأق�����ش��اط  على  تكاليفها 

خمتلفة.

يف ح��ني ت��اأت��ي م��ع��اي��ري ال��ت��واف��ق 

م��ع اجل��ان��ب الج��ت��م��اع��ي وال��ث��ق��ايف 

مبعايري  املعيارية  املنظومة  لتكمل 

اإنتاج م�شاكن متوافقة مع  تعمل على 

متطلبات املجتمع، ومتوافقة مع ثقافة 

الجتماعية،  واحتياجاتهم  ال�شاكنني 

الوظيفية  الحتياجات  اإىل  بالإ�شافة 

املعايري  ه��ذه  حت��ث  حيث  وامل���ادي���ة، 

عملية  يف  امل��ج��ت��م��ع  اإ����ش���راك  ع��ل��ى 

الت�شميم، ومراعاة توافق امل�شاكن مع 

مبداأ  وتوفري  الجتماعية،  الرغبات 

واحل��ف��اظ  لل�شاكنني،  اخل�شو�شية 

على الهوية الثقافية للمجتمع، وتوفري 

الأمن وال�شلمة.

كلية العمارة والتخطيط

م. عصام حيدر

فيصل الشميري

17 15الرأي
ت�شدر عن ق�شم الإعلم 

بكلية الآداب جامعة امللك �شعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

عبدالرحمن  ال�شمراين

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الت�شوير

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

اإلسكان الميسر .. المفهوم وموجهات التصميم

القلبية  ال��ت��ه��اين  ب���اأح���ر  اأت���وج���ه 

وال���ت���ربي���ك���ات لأب���ن���ائ���ي اخل��ري��ج��ني 

واخلريجات، يف هذا اليوم الذي نعده 

طالب  لكل  امل�شهودة  الأي��ام  من  يوماً 

ب��ه اجلامعة  ت��زف  ال��ذي  ال��ي��وم  علم، 

�شرباً من حملة ر�شالتها.

اأب��ن��ائ��ي ال��ط��ل��ب��ة، ه���ذا ال��ي��وم هو 

ي��وم ال��ن��ج��اح وال��ت��ف��وق، ول��ق��اء الأم��ل 

وامل�شتقبل، فاليوم يظهر دوركم الفعال 

باجلامعة وخدمة  النهو�س  يف معادلة 

الوطن، من خلل عملكم الدوؤوب على 

امل�شاهمة  ثم  اأولً،  والتفوق  النجاح 

من  يرفع  ج��اّد  ن�شاط  كل  يف  ب�شدق 

قيمة اجلامعة. واإن دوركم يف املجتمع 

ل يغفله اأحد، هذا الدور الذي ينطلق 

الواقعية  واملعاي�شة  اخللق  ح�شن  من 

بالرعيل  اأ����ش���وة  امل��ح��ل��ي،  للمجتمع 

تلك  تطوير  يف  �شاهموا  الذين  الأول 

بذلك  ل��ه��م  ي�شهد  ك��م��ا  امل��ج��ت��م��ع��ات 

اجلميع، ويت�شافر هذا الأمر مع �شعينا 

اخلارجية  املجتمعات  م��ع  للرتباط 

متاحة  املعرفة  فيه  اأ�شبحت  زمن  يف 

للجميع عرب و�شائل الت�شال احلديثة. 

قرية  اأ���ش��ب��ح  ال��ع��امل  اأن  وب��ح��ك��م 

���ش��غ��رية وت��داخ��ل��ت امل��ج��ت��م��ع��ات مع 

بع�شها فل بد لنا من املواكبة املعرفية 

ذلك  ينعك�س  حتى  امل�شتمر  والتدريب 

اإيجاباً على املجتمع الذي نعمل فيه.

اأخ������رياً ول��ي�����س اآخ�������راً، ي�����ش��رُّين 

اخلريجني،  كافة  اأهنئ  اأن  وي�شعدين 

موا�شلة  يف  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  واأمت���نَّ���ى 

حتقيق اأحلمهم.

عميد كلية ال�صيدلة

د. أوس الشمسان

تهنئة قلبية للخريجين



تقرير: جواهر القحطاين

مل��ي�����س ع���ب���داهلل اآل مت���ي���م، ط��ال��ب��ة طب 

مل��ب��ادرة  �سابقة  ورئي�سة  الثالثة  ال�سنة  يف 

»اإح��ي��اء«، اأك��دت اأن ه��ذه امل��ب��ادرة ذات توجه 

ت���ك���اف���ل���ي اإن���������س����اين وط����ن����ي، حت����ت م��ظ��ل��ة 

ال�����س��راك��ة ال��ط��اب��ي��ة ب��ق�����س��م��ي ال��ط��ال��ب��ات 

وال����ط����اب، ت�����س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����دف نبيل 

وهو ن�سر ثقافة التربع بالأع�ساء من غري 

الأق��رب��اء يف الدرجة الأوىل، وه��ذه املبادرة 

وخا�سة  ب��الأع�����س��اء  ال��ت��ربع  بق�سية  تهتم 

الكبد وتتبناها. 

�سركاء اإ�سرتاتيجيون

برئا�سة  حتظى  املبادرة  اأن  واأو�سحت 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  فخرية 

في�سل من م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز 

الطالبية  ال�سراكة  واأن�ساأتها  �سعود،  اآل 

بالتعاون مع �سركاء املبادرة ال�سرتاتيجيني، 

اخلريية  ال�سعودية  اجلمعية  واأب��رزه��م: 

ال�سعودي  واملركز  »كبدك«  الكبد  ملر�سى 

لزراعة الأع�ساء.

اآلية العمل

الطالبية  ال�سراكة  اأن  اآل متيم  واأك��دت 

من  املبادرة  هذه  يف  فعال  ب��دور  ت�سطلع 

احلمالت  واإقامة  العام  الإ���س��راف  خالل 

املتطوعني  وت��وف��ري  للمبادرة  التعريفية 

مواقع  واإن�����س��اء  امل��ب��ادرة  اأع��م��ال  لت�سيري 

اإلكرتونية للمبادرة وتر�سيح وتقدمي �سفراء 

لتمثيل املبادرة.

اأن��ه يتم  اأو���س��ح��ت  اآل��ي��ة العمل  وح��ول 

املحتاجة  الإن�سانية  احل���الت  ا�ستقبال 

معلوماتهم  وت�سجيل  بالكبد  التربع  اإىل 

طريق  وعن  �سحتها،  ومن  منها  والتاأكد 

يتم  ب��امل��ب��ادرة  اخلا�سة  البيانات  ق��واع��د 

البحث عن املتربع املنا�سب ومن ثم تن�سيق 

وترتيب اأمور التحاليل الطبية بالتعاون مع 

وترتيب عملية  امل�ست�سفيات  امل�سوؤولني يف 

اإجن��اح  امل��ب��ادرة يف  �ساهمت  وق��د  التربع، 

عدد من عمليات التربع بالكبد. 

م�سوؤولية اجتماعية

تتوافق  »اإحياء«  مبادرة  اأن  اإىل  ولفتت 

مع روؤية 2030، حيث و�سعت روؤية 2030 

ثقاًل كبرياً على م�سوؤولية املواطن ال�سعودي 

الرئي�س  وال��ه��دف  التنمية  اأ���س��ا���س  كونه 

اليوم  ال��ع��امل  ي�سهده  مل��ا  ون��ظ��ًرا  ل��ل��روؤي��ة، 

واملوؤ�س�سات  احلكومات  اأغلب  توجه  من 

غري  والقطاع  الجتماعية  امل�سوؤولية  اإىل 

ال�سراكة  برنامج  دور  اأت��ى  فقد  الربحي، 

يف  »اإح���ي���اء«  مب��ب��ادرة  متمثاًل  الطالبية 

يخ�س  فيما   2030 اململكة  روؤي��ة  حتقيق 

والتكافل  الربحي  غ��ري  والعمل  التطوع 

الجتماعي بني اأبناء الوطن الواحد، فقد 

يجب حتقيقها  اأه��داًف��ا  ال��روؤي��ة  ح���ددت 

بالتكافل  يتعلق  ف��ي��م��ا   2030 ب��ح��ل��ول 

وهي  الربحي،  غري  والقطاع  الجتماعي 

الو�سول اإىل مليون متطوع يف القطاع غري 

الربحي �سنوياً مقابل 11 األف حالياً.

اأهداف املبادرة

امل��ب��ادرة  ت�سعى  التي  الأه���داف  وح��ول 

يف  تتمثل  اأنها  متيم  اآل  اأك��دت  لتحقيقها 

زيادة الوعي على امل�ستوى الوطني بق�سية 

التربع بالأع�ساء واأهميتها واإبراز جوانبها 

املجتمعية،  وقيمها  وفوائدها  الإن�سانية 

على  املجتمع  اأف����راد  لت�سجيع  اإ���س��اف��ة 

املر�سى  حياة  اإنقاذ  يف  والإ�سهام  التربع 

املحتاجني.

على  لالإجابة  ت�سعى  امل��ب��ادرة  اأن  كما 

الناحية  من  التربع،  يف  الراغبني  اأ�سئلة 

ال�سرعية  الناحية  م��ن  ��ا  واأي�����سً الطبية 

بني  والربط  التوا�سل  وت�سهيل  والفتاوى، 

عملية  ومتابعة  وامل�ستفيدين  املتربعني 

التربع.  

اأن�سطة تعريفية

الأن�سطة  من  مبجموعة  املبادرة  وتقوم 

التعريفية داخل احلرم اجلامعي وخارجه، 

يف  الدائم  �سبه  تواجدها  اإىل  بالإ�سافة 

الطالبية  ال�سراكة  تقيمها  التي  الأن�سطة 

بركن  ع���ام،  ب�سكل  اجل��ام��ع��ة  وتقيمها 

تعريفي بهدف التعريف بها وزيادة الوعي، 

التربع  بطاقات  اإ���س��دار  اإىل  بالإ�سافة 

بالأع�ساء.

تفاعل جمتمعي

واأكدت اآل متيم وجود تفاعل جمتمعي 

ترحيب  وكذلك  امل��ب��ادرة،  فكرة  مع  جيد 

ت�سجيل  مت  كما  بالأع�ساء،  التربع  بفكرة 

ع���دد ك��ب��ري لإ����س���دار ب��ط��اق��ات ال��ت��ربع 

اأن  اإىل  واأ���س��ارت  ال��وف��اة،  بعد  بالأع�ساء 

لإ�سدار  ر�سمية  جهة  ثاين  تعترب  املبادرة 

بطاقات التربع بالأع�ساء اىل جانب املركز 

ال�سعودي للتربع بالأع�ساء.

الت�سجيل كمتربع اأو م�ستفيد

اأفادت الرئي�سة ال�سابقة ملبادرة »اإحياء« 

اأن الت�سجيل كمتربع للمر�سى املحتاجني، 

واأي�ًسا الت�سجيل كم�ستفيد »مري�س حمتاج 

ل��ل��ت��ربع« ي��ت��م ع��ن ط��ري��ق م��وق��ع امل��ب��ادرة 

http://ehyaa.ksu. الإل���ك���رتوين: 

املتربعني،  مع  التوا�سل  و�سيتم   ،edu.sa
التربع  لت�سهيل عملية  امل�ستفيدين  وكذلك 

ومتابعتها اإن �ساء اهلل.
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- بداية ما هو نادي الإعاميات؟

لكت�ساف  ي�سعى  ل��ل��ط��ال��ب��ات  تخ�س�سي  هو ناٍد 

الطالبات املوهوبات يف الإعالم وتاأهيلهن ل�سوق العمل 

ومتكينهن من اإمتام الأعمال الإعالمية حتى عند عدم 

تدريبهن  يتم  الق�سم بحيث  لهذا املجال يف  م�سار  توفر 

على هذه املجالت غري املوجودة.

- كيف تاأ�س�س النادي؟

ثم  املاج�ستري  طالبات  يد  على  النادي  بداأ تاأ�سي�س 

انتقلت رئا�سته اإىل طالبات مرحلة البكالوريو�س. 

- ما اأهداف تاأ�سي�س النادي؟

النادي  ي�سعى  التي  الأه���داف  من  جمموعة  هناك 

وتفاعلي،  حمفز  اإيجابي  جو  خلق  اأبرزها  لتحقيقها، 

والهتمام بالأن�سطة التي تخدم جميع املجالت وتفرعات 

لتطوير وتدريب  اإ�سافة  الق�سم،  يف  الإع��الم  تخ�س�س 

الطالبات على املهارات الإعالمية يف خمتلف املجالت، 

وتو�سيع مدارك الطالبات وتبادل اخلربات فيما بينهن 

عن طريق عقد ور�س عمل ودورات نقا�س، وتنمية قدرات 

يف  الفر�سة  واإعطائهن  املوهوبات  واكت�ساف  الطالبات 

ممار�سة مواهبهن وتفعيلها من خالل الأن�سطة، وكذلك 

العلمية  اخلربة  لزيادة  التطبيقي  اجلانب  الرتكيز على 

لدى الطالبات، وا�ستقطاب الطالبات من خارج الق�سم 

للم�ساركة مبواهبهن وتعريفهن وتدريبهن على املهارات 

الإعالمية.

ل��ه��ذا الف�سل  ن���ادي الإع��ام��ي��ات  اإجن����ازات  - ما اأبرز 

الدرا�سي والفرتات ال�سابقة؟

بني  اتفاقية  هو  الدرا�سي  الف�سل  لهذا  اأهم اإجناز 

يتم  �سوف  اأمنية«  »نتمنى  ومبادرة  الإعالميات  ن��ادي 

تغطية اجلانب الإعالمي لهذه املبادرة من قبل النادي، 

اأمنية« هي مبادرة من خارج اجلامعة �سيكون  و»نتمنى 

لنادي الإعالميات مكانة خا�سة يف املبادرة، حيث يوجد 

ركن خا�س للنادي، و�سوف يتم يف هذه املبادرة تغطية 

والت�سوير  الكتابة  ناحية  من  احل��دث  جوانب  جميع 

من  احلدث  جوانب  للمبادرة وتغطية  �سفراء  وتر�سيح 

جميع النواحي.

الإعالميات  ل��ن��ادي  ال�سابقة  الإجن����ازات  اأب���رز  اأم��ا 

فعديدة ومتنوعة منها: فعالية الوطن اجلديد لالبتكار 

وال�ستثمار »نيوم«، دورة �سناعة املحتوى الإعالمي على 

�سبكات التوا�سل الجتماعي، واملعر�س الإعالمي.

- ما اأهم امل�سكات اأو العقبات التي تواجه النادي؟

ل يوجد مقر خم�س�س للنادي، ول اأ�ستطيع اأن اأخدم 

طالبات الإعالم با�ستعارة بع�س من املمتلكات اخلا�سة 

فكرة  ي��اأخ��ذون  ل  الأع�����س��اء  بع�س  اأن  كما  ب��ال��ن��ادي، 

من  والتجاوب  التنفيذ  بطء يف  وهناك  بجدية،  النادي 

ناحية الرد والت�ساريح ويوجد قواعد �سعبة، هذه اأهم 

امل�سكالت التي تواجه النادي بالرغم من اأنه ناٍد طالبي.

- هل يوجد دورات اأو ندوات يف النادي؟

ا�ستفادة  لكرثة  الأه���م  ه��ي  وال����دورات  ي��وج��د،  نعم 

الطالبات منها.

الإع��ام  غ��ري  م��ن تخ�س�سات  للطالبات  ه��ل يحق   -

الت�سجيل بالنادي؟

نعم يحق لهن، لأن الإعالم غري حم�سور على طالبات 

املهارات  �سخ�س ي�ستطيع ممار�سة  فقط، واأي  الإعالم 

الإعالمية اإذا كان موهوباً، لكنني اأف�سل اأن يكون النادي 

اأغلبه من طالبات الإعالم ليتم تاأهيلهن ل�سوق العمل.

نادي اإلعالميات ليس لطالبات اإلعالم فقط
دعت لتخ�سي�ص مقر للنادي.. رئي�سة نادي الإعالميات دينا املاجد:

حوار: �سارة ال�سلعان- اجلوهرة الع�سيمي

للنادي،  مقر  لتخ�سي�س  املاجد  دينا  الإعالميات  ن��ادي  رئي�سة  دعت 

اأن  اللقاء  ه��ذا  يف  واأك��دت  والت�ساريح،  الطلبات  مع  التجاوب  و�سرعة 

ي�سعى  بل  فقط،  الإع���الم  لطالبات  خم�س�ساً  لي�س  الإعالميات  ن��ادي 

والراغبات يف خو�س  الإعالم  املوهوبات يف جمال  الطالبات  ل�ستقطاب 

ر�سالته  الإعالميات  نادي  مييز  ومما  تخ�س�سهن،  كان  اأي��اً  الغمار،  هذا 

الهادفة والوا�سحة وهي تقدمي عمل مميز لتنمية مهارات الع�سوات ب�سكل 

يخدم املجتمع الإعالمي وي�سهم يف بناء اإعالم معريف وتطبيقي من خالل 

تزويدهن باأدوات وبيئة ت�ساهم يف التميز الإعالمي، وملعرفة املزيد حول 

ي�سعى  التي  والأه��داف  اإن�سائه  فكرة  على  ال�سوء  وت�سليط  النادي  هذا 

لتحقيقها والإجنازات التي حققها، كان لنا هذا اللقاء مع رئي�سته الطالبة 

دينا املاجد، فاإىل التفا�سيل:

سبق إطالق فعالية الوطن الجديد »نيوم« ودورة صناعة المحتوى على شبكات التواصلأبرز إنجاز للنادي الفصل الحالي اتفاقية تغطية الجانب اإلعالمي لمبادرة »نتمنى أمنية«

مبادرة »إحياء« تسعى لنشر ثقافة التبرع باألعضاء من غير األقرباء
بال�رشاكة مع جمعية »كبدك« واملركز ال�سعودي لزراعة الأع�ساء



�أن  �إىل  �صحي  ت��ق��ري��ر  خل�ص 

فو�ئد  �آكليها  متنح  �ل�صوكوال 

�أكرث من �الأ�صر�ر،  �صحية 

لالعتقاد  خ��الف��اً  وذل���ك 

�أغلب  �أو�صاط  �ل�صائد يف 

يحاولون  �ل��ذي��ن  �ل��ن��ا���ص 

جت��ن��ب ت��ن��اول �ل�����ص��وك��وال 

ت�صبب  �أن��ه��ا  �ع��ت��ب��ار  ع��ل��ى 

كميات  على  وحتتوي  �ل�صمنة 

�إىل  وت����وؤدي  �ل�صكر  م��ن  ك��ب��رة 

�لكثر من �الأ�صر�ر �ل�صحية.

و������ص�����رد �ل���ت���ق���ري���ر �ل�����ذي 

م��رور«  »ديلي  �صحيفة  ن�صرته 

�ل��ري��ط��ان��ي��ة خ��م�����ص ف���و�ئ���د ال 

وبخا�صة  لل�صوكوال،  �لنا�ص  يتوقعها 

�ل�����ص��ود�ء  �أو  �ل��غ��ام��ق��ة«  »�ل�����ص��وك��وال 

من  بكثر  �صحياً  �أف�����ص��ل  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

على  حت��ت��وي  و�ل��ت��ي  باحلليب  �ل�صوكوال 

وتعتر  و�لدهون  �ل�صكر  من  كبرة  كميات 

فو�ئدها �أقل من �أ�صر�رها.

و�صدد �لتقرير على �أن �ل�صوكوال �لغامقة حتتوي 

على ما بني �صعفني �ىل �أربعة �أ�صعاف م�صاد�ت 

على  حتتوي  �أنها  كما  للج�صم،  �ملفيدة  �الأك�صدة 

�لعديد من �ملعادن ذ�ت �ل�صفات �ملهمة و�ملفيدة 

�صحياً، وكميات �أقل بكثر من �ل�صكر.

وين�صح خر�ء �لتغذية بتناول كمية ال تزيد عن 

�أجل  من  يومياً  �لد�كنة  �ل�صوكوال  من  30 غر�ماً 
�حل�صول على �حلد �الأعلى من �لفو�ئد �ل�صحية 

لها.

�أما �لفو�ئد �ل�صحية �خلم�ص �لتي ال يتوقعها 

�ص  لنا �

فهي ل����ل���������ص����وك����وال  �ل��غ��ام��ق��ة 

كما يلي:

طبية  در��صات  �أظهرت  حيث  الب�شرة:  تغذي 

ب�صبب  للب�صرة  جد�ً  مفيدة  �لد�كنة  �ل�صوكوال  �أن 

وهي  »�لفالفون«  م��ادة  على  يحتوي  �لكاكاو  �أن 

مادة ت�صاعد على ترطيب �لب�صرة و�إبقائها ناعمة 

�لدماء يف �جل�صم مبا  وحيوية، وتعزز من تدفق 

يجعل �لب�صرة تبدو �أكرث �صباباً.

 غنية باملعادن: �إذ تكفي �الإ�صارة �إىل 

�أن تناول 100 غر�م فقط من �ل�صوكوال 

يومياً يحتوي على 67 % من حاجة 

�أن  كما  للحديد.  �ليومية  �جل�صم 

�ملعادن  على  حتتوي  �ل�صوكوال 

�لالزمة لتنظيم �صغط �لدم.

ت���ع���زي���ز ال�����ذك�����اء وال����ق����درة 

�أثبتت  حيث  ال��ت��ف��ك��ر:  ع��ل��ى 

�لدر��صات �أن �ل�صوكوال تعزز 

من �ملز�ج �لعام لالإن�صان، كما 

توؤدي  م��و�د  على  حتتوي  �أنها 

�إىل تن�صيط �لدماغ و�لتفكر.

 حت�����ش��ن ���ش��ح��ة ال���ق���ل���ب: حيث 

�أظهرت در��صات حديثة �أن �ل�صوكوال 

على  �حل���ف���اظ  �ىل  ت�����وؤدي  �ل���د�ك���ن���ة 

غر  وب�صكل  �صحية  وتبقيها  �ل�صر�يني 

ي���وؤدي �ىل �حل��ف��اظ على  م��ا  متوقع، وه��و 

�لقلب و�صحته يف �جل�صم.

الدماغية:  بال�شكتات  الإ���ش��اب��ة  خطر  خف�ض 

�لكاكاو  �أن  حديثة  طبية  در����ص��ات  �أثبتت  فقد 

يخف�ص م�صتويات �لكول�صرتول �ل�صيئ يف �جل�صم، 

بينما يرفع من م�صتوى �لدهون �جليدة، مبا يوؤدي 

�إىل خف�ص خماطر �الإ�صابة بال�صكتات �لدماغية 

�إح��دى  وبح�صب  و�جللطات،  �لقلبية  و�لنوبات 

�لدر��صات فاإن �لتناول �لدوري لل�صوكوال يُخف�ص 

�إىل  ت����صل  بن�صبة  �لنوبات  بهذه  �الإ�صابة  خطر 
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�لرجال  �أن  �إىل  كورية، جديدة  در��صة  �أ�صارت 

�أوقات  يف منت�صف �لعمر، �لذين يجل�صون �أغلب 

�ليوم وال ميار�صون �أي ن�صاط ريا�صي، تزيد لديهم 

�ملثانة وجمرى  �حتماالت �الإ�صابة مب�صكالت يف 

�لبول، مقارنة مبن يجل�صون لفرت�ت �أقل.

وفح�ص باحثو �لدر��صة بيانات 69795 رجاًل، 

قبل  من  يعانو�  ومل  عاماً   40 �أعمارهم  متو�صط 

�لرجال، عن  كل  و�أج��اب  �ملثانة،  �أمر��ص يف  من 

ووقت  ن�صاطهم  معدالت  عن  ��صتبيان  يف  �أ�صئلة 

�جللو�ص، و�صدة معاناتهم من �أعر��ص مثل �صل�ص 

�مللحة  و�حلاجة  �ملثانة،  تفريغ  و�صعوبة  �لبول، 

للتبول، و��صطر�بات �لنوم ب�صبب �حلاجة للتبول.

�أ�صيبو�  رج��اًل   9217 �أن  �لباحثون  و��صتنتج 

�لبول،  جم��رى  من  �ل�صفلي  �جل��زء  يف  باأعر��ص 

وقلت �حتماالت �إ�صابة من يقومون حتى بالقليل 

بن�صبة  �الأع��ر����ص  بتلك  �لريا�صي،  �لن�صاط  من 

�صتة باملئة، فيما قلت لدى من يقومون بالكثر من 

�لتمرينات �لريا�صية بن�صبة �صبعة باملئة.

ومقارنة مبن يق�صون �أقل من خم�ص �صاعات، 

من  �إ�صابة  �حتماالت  ز�دت  جال�صني  �ليوم  يف 

�جللو�ص  يف  �الأق��ل  على  �صاعات،  ع�صر  يق�صون 

فيما  باملئة،   15 بن�صبة  �ملثانة،  يف  مب�صكالت 

لدى  باملئة،  ثمانية  بن�صبة،  �الح��ت��م��االت  ز�دت 

وت�صع  بني، خم�ص،  ت��رت�وح  ف��رت�ت  يجل�صون  من 

�صاعات يومياً.

وقال كبر �لباحثني يف �لدر��صة، �لدكتور �صينغ 

هو ريو، من كلية �لطب يف جامعة، �صونغ كيونك، 

�أن تقليل �لفرت�ت  �إىل  و�ن يف �صول »هذ� ي�صر 

�لن�صاط  وتعزيز  جال�صاً  �لرجل  يق�صيها  �لتي 

ت�صيب  �لتي  �الأعر��ص  منع  مهمان يف  �جل�صدي 

�جلزء �ل�صفلي من جمرى �لبول«.

وم�صكالت  �لن�صاط  ع��دم  بني  �ل�صلة  وظلت 

يف  �لباحثون  �أخ��ذ  �أن  بعد  حتى  قائمة  �ملثانة 

ت�صبب  �أن  ميكنها  �أخرى  خطر  عو�مل  �حل�صبان 

�ل�صمنة  م��ث��ل  �مل��ث��ان��ة  يف  م�����ص��ك��الت  مب��ف��رده��ا 

�إىل  ي�صرون  �لباحثني  لكن  بال�صكري،  و�الإ�صابة 

�أن��و�ع  بني  �ال�صتبيان  يف  تفرق  مل  �لدر��صة  �أن 

�أو  �لتلفزيون  م�صاهدة  مثل  �ملختلفة  �جللو�ص 

من  �ملو��صالت مما حد  و�صائل  ركوب  �أو  �لعمل 

نتائجها، وحّد عامل �آخر من نتائج �لدر��صة، وهو 

 65 �أعمارهم  فيها جتاوزت  �مل�صاركني  بع�ص  �أن 

يف  مب�صكالت  �الإ�صابة  �حتماالت  وتزيد  عاًما 

�ملثانة بن�صبة كبرة مع تقدم �لعمر.

5 فوائد غير متوقعة للشوكوال
منها تنظيم �ضغط الدم

»معقم اليدين« ال يغني عن 
غسلها بالطريقة التقليدية

ففي  جدلية،  �لكلمات  �أك��رث  م��ن  �مل�صتقبل  كلمة  تعد 

تعطي  فقد  و�لطموح  �الأم��ل  �إىل  فيه  ت�صر  �لذي  �لوقت 

معنى �آخر للخوف و�حلذر، فكل منا يحلم مب�صتقبل ز�هر، 

حتقيق  على  �لقدرة  عدم  من  باخلوف  �صعور  ينتابه  ولكن 

للم�صتقبل  �ملبكر  �لتخطيط  ولعل  �مل�صتقبلية،  �الأح��الم 

وذل��ك  و�ق���ع،  �إىل  �الأح���الم  حت��وي��ل  على  ي�صاعد  م��ا  ه��و 

�أه��د�ف  �صكل  يف  �حلاملة  �الأمنيات  تلك  و�صعت  ما  �إذ� 

خطة  و�صع  فعند  �هلل.  باإذن  لها  و�لو�صول  للتطبيق  قابلة 

و�لتحديات  للو�قع  فهم  على  �ال�صتناد  من  بد  ال  �مل�صتقبل 

خالل  من  �إال  ياأتي  لن  �لفهم  وذلك  �مل�صتقبلية،  و�لفر�ص 

و�لبيئية  �لذ�تية  �الإمكانات  من  للمتاح  فاح�صة  در��صة 

يجب  �مل�صتقبلية  �خلطط  و�صع  فعند  ���ص��و�ء،  ح��ٍد  على 

و�لتقليدية  �لرتابة  عن  بعيًد�  �ل�صندوق  خ��ارج  �لتفكر 

�لقائد،  هو  �لطموح  يكون  و�أن  �مل�صتقبل  �صورة  ر�صم  يف 

ياأتي  كله  ذل��ك  وقبل  �الع��ت��م��اد،  ه��و  ب��ال��ق��در�ت  و�ليقني 

�لقائمة.  �أول  يف  وتعاىل  �صبحانه  �هلل  على  �لتوكل 

ر�صم  م��ن  ب��د  ف��ال  ن��اج��ح��ة  م�صتقبلية  خ��ط��ة  ول��و���ص��ع 

بحيث  ومتدرجة  زم��ن��ي،  بوقت  �الجن��از  حم��ددة  �أه��د�ف 

�أر�د طالب  �ل�صابقة، فلو  تكون كل خطوة مبنية على جناح 

�لبد�ية  منذ  فعليه  تخ�ص�صه  يف  جامعياً  �أ�صتاذ�ً  يكون  �أن 

علمي  معدل  على  �حل�صول  يف  جمهود  لبذل  ي�صعى  �أن 

�لتي  �لتدريبية  �ل���دور�ت  حل�صور  ي�صعى  و�أن  م��رت��ف��ع، 

حني  يف  و�أ�صتاذ�ً.  باحثاً،  يكون  �أن  على  م�صتقباًل  ت�صاعده 

يركز  �أن  يحتاج  فهنا  �أعمال،  رجل  يكون  �أن  �صعيه  كان  لو 

ب�صيطة  كانت  لو  حتى  جتارية  ممار�صة  له  يكون  �أن  على 

للح�صول  �لالزمة  �خلطو�ت  يخطو  و�أن  مبكرة،  �صن  منذ 

يف  ومهار�ته  معارفه  ينمي  و�أن  و�لتمويل،  �لدعم  على 

فامل�صتقبل  �جلامعية.  در��صته  ثناء  �أ وذلك  �الأعمال،  �إد�رة 

ي�صاهم  �أن  ي�صتطيع  �الإن�صان  �أن  �إال  غيبياً  �أمر�ً  كان  و�إن 

بكيفية  �لكافية  �مل��ع��رف��ة  ملك  �إذ�  وت�صكيله  ر�صمه  يف 

�أن  ال  �أخطائه  من  وتعلم  �لف�صل  وتقبل  �لناجح،  �لتخطيط 

غر  جتعله  قد  �لتي  �الإحباط  د�ئرة  يف  ويقع  لها  ي�صت�صلم 

�لنجاح.  من  �أدنى  حد  على حتقيق  قادر 

من  مرحلة  كل  ففي  له،  نهاية  ال  للم�صتقبل  و�لتخطيط 

للمرحلة  و�لتخطيط  �لتوقف  م��ن  ب��د  ال  �حل��ي��اة  م��ر�ح��ل 

�جلامعي،  للتخ�ص�ص  يخطط  �لعام  �لتعليم  فطالب  �لتالية، 

يف ح��ني �ل��ط��ال��ب �جل��ام��ع��ي ي��خ��ط��ط ل��ل��ح��ي��اة �ل��ع��م��ل��ي��ة، 

�أكر،  مكا�صب  وحتقيق  قدر�ته  لتطوير  يخطط  و�ملوظف 

و�ال�صتعد�د  له  �ملبكر  �لتخطيط  من  بد  ال  �لتقاعد  حتى 

طويلة  مرحلة  بعد  بها  و�ال�صتمتاع  �حلياة  �إد�رة  لكيفية 

حد  عند  يتوقف  ال  و�لتخطيط  و�ل��ع��م��ل.  �لن�صاط  م��ن 

ال  و�الجتماعية  �الأ�صرية  �حلياة  فحتى  �لعملية،  �حلياة 

وجتنب  �لنجاح  ل�صمان  تخطيطي  منظور  من  تد�ر  �أن  بد 

وم�صبباته. �لف�صل 

ق�شم الدرا�شات الجتماعية - ع�شو جلنة تعزيز ال�شحة النف�شية 

التخطيط للمستقبل أولى خطوات 
النجاح

اأ.د. جميدة حممد الناجم

للتوا�شل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�شحة النف�شية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�شية بق�شم علم النف�ض بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �شوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�شاد النف�شي بعمادة �شوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�شية بق�شم علم النف�ض باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�شم الطب النف�شي مب�شت�شفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�شت�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

يحر�ص �لنا�ص يف �لعادة على غ�صل �أيديهم باملاء و�ل�صابون متى حان 

وقت �الأكل، �أو بعده، �أو قبل مغادرة دورة �ملياه، لكن كثرين منهم يفعلون 

ذلك ب�صكل عفوي، دون �أن يدركو� �لطريقة �الأ�صلم الإبعاد �جلر�ثيم.

منها،  و�لوقاية  �الأمر��ص  ملر�قبة  �الأمريكي  �ملركز  �إر�صاد�ت  وبح�صب 

فاإن عملية غ�صل �ليدين باملاء و�ل�صابون تتطلب وقتا حمدًد�، وال ميكن �أن 

جتري يف غ�صون ثانيتني �أو 3.

وتبًعا لذلك، فاإن على من ينوي تنظيف يديه ب�صكل �صليم، �أن ي�صتغرق 

منطقة  ال�صيما  جيًد�،  �أ�صابعه  يفرك  �أن  عليه  �أن  كما  ثانية،   20 قر�بة 

�الأظافر �لتي تكرث بها �جلر�ثيم.

وكي يتعود �ملرء على �ملكوث 20 ثانية، بو�صعه مثاًل �أن يردد مقاطع من 

بع�ص �الأغاين، على �عتبار �أن من �ل�صعب �أن ي�صبط �لو�حد منا مقيا�صاً 

للوقت �أمام �ملغ�صلة.

ومبا �أن كثرين باتو� يلجوؤون �إىل معقم �ليدين، مبثابة بديل عن �ملاء 

و�ل�صابون، ينبه خر�ء �إىل �أن �ل�صائل �لذي ت�صل فيه ن�صبة �لكحول �إىل 

يكون  ال  مفيد حني  لكنه  �لتقليدية،  �لطريقة  يغني عن  ال  �ملئة،  60 يف 
ثمة ماء.

قلة النشاط
»تسبب« مشكالت بالمثانة للرجال
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�أثبتت عدم �صحة  �أن �لعلم و�لدر��صات  رغم 

�لرجل  دماغ  بني  فرق  بوجود  �لقائلة  �لنظرية 

ودماغ �ملر�أة، فاإن �لكثريين يلجاأون �إىل حجتهم 

وفطرًيا  حيوًيا  تتاأقلم  ال  �مل���ر�أة  ب��اأن  �لقدمية 

�لفجوة  ليربرو�  و�لهند�صية،  �لعلمية  �مل��و�د  مع 

�ملر�أة  في����ها  حتتل  �لتي  �جلن�صني  بني  �لعلمية 

و�لريا�صية  �لعلمية  �لوظائف  من  % فقط   24
يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

�أح��د  �أن  �إىل  حديثة  در����ص��ة  خل�صت  وق��د 

�لعو�مل �مل�صببة لتلك �لفجوة �لنظرية تتمثل يف 

�عتقاد �ملر�أة باأنها غري ناجحة يف تلك �ملو�د.

جري على جمموعة موؤلفة من 
ُ
�أ ووفًقا مل�صح 

202 طالب يف حما�صرة لعلم �لوظائف �حليوية 
�الأم��ري��ك��ي��ة، الحظ  �أري��زون��ا  والي���ة  يف جامعة 

�لعلمية  قدر�تهن  من  قللن  �الإن��اث  �أن  �لعلماء 

توقع  �إذ  �لف�صل،  يف  زمالئهن  ببقية  مقارنًة 

منوذج �لدر��صة �أن �لطالب �العتيادي �حلا�صل 

 %  66 من  �أذك��ى  نف�صه  يرى   3.3 معدل  على 

من زمالئه يف �لف�صل، لكن �لطالبة �العتيادية 

�حلا�صلة على �ملعدل ذ�ته ترى نف�صها �أذكى من 

54 % فقط من زميالتها.
على  �أثر  بالنف�س«  »�لثقة  عامل  �أن  �صك  وال 

وجد  �إذ  �لف�صل،  يف  �ل��ط��الب  و�صلوك  نظرة 

�لباحثون �أن �لطالب �لذي يظن �أنه �أذكى تزد�د 

مرة   3.22 بنحو  �لف�صل  يف  م�صاركته  فر�صة 

بينما  �جلماعي،  �لن�صاط  يف  زميله  من  �أك��ر 

�أنه  يظن  �لذي ال  �لطالب  م�صاركة  تقل فر�صة 

�أذكى بنحو 2.36 مرة مقارنًة بزميله يف �لن�صاط 

�الجتماعي.

وعلى �ملدى �لطويل يوؤدي تز�يد فجوة �لثقة 

تردد  �إىل  �لف�صل  يف  �مل�صاركة  وقلة  بالنف�س 

ح�صولها  ي�صبب  ما  �الأ�صئلة،  ط��رح  يف  �لفتاة 

ب�صبب  �أحياًنا  �ملدر�صة  وترك  �أقل  على درجات 

�لعدد  يف�صر  قد  ما  �لف�صل؛  �رتياحها يف  عدم 

جماالت  يف  يعملن  �للو�تي  �لن�صاء  من  �لقليل 

مقارنًة  و�لتقنية  و�لهند�صة  و�لريا�صيات  �لعلوم 

بالرجال.

وقد خل�صت در��صات �أخرى �إىل �أن طالبات 

�جلامعة يف تلك �ملجاالت يرتكن �جلامعة ب�صبب 

فهمهن  قلة  ب�صبب  ال  باأنف�صهن،  ثقتهن  قلة 

�لعلمية،  �مل�صكالت  �أو  �حل�صابية  للم�صائل 

كبري�ً  ع��دد�ً  �أن  �إىل  �أي�ًصا  �لدر��صة  وخل�صت 

منهن يرتكن تلك �لفروع �لعلمية بد�فع �خلوف 

من �لف�صل.

�إذ  مفرغة،  حلقة  �إىل  �لتثبيط  ه��ذ�  يقود 

�أنها ال  �أعو�مها �الأوىل يف �صماع  �لفتاة  تق�صي 

تنا�صب �لوظائف �لعلمية و�لريا�صية، ما ي�صبب 

يوؤدي  ما  �لعلمية،  �مل��و�د  يف  بنف�صها  ثقتها  قلة 

�إىل دخول عدد �أقل من �لن�صاء يف ذلك �ملجال، 

ما يعزز خر�فة �أن �ملر�أة غري متفوقة يف �ملو�د 

�لعلمية.

وال متثل �لفجوة �لعلمية بني �جلن�صني م�صكلة 

توؤثر  �أنها  �إىل  بحث  خل�س  �إذ  فح�صب،  للن�صاء 

على �جلميع، وت�صبب تر�جع �الأعمال �لتجارية 

�لوقت  وح��ان  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  يف 

لنفي خر�فة تفوق �لذكور يف �لعلوم و�لريا�صيات 

د�ئًما  مفتوح  �لباب  �أن  �إدر�ك  ويجب  بالفطرة 

للمر�أة مع تغري �ل�صغوط �الجتماعية لتحفيزهن 

على �لدخول يف تلك �ملجاالت.

باحثو »إلينوي« يحذرون من 
مخاطر »البطة المطاطية«

الجلوس الطويل يزيد خطر 
اإلصابة بالزهايمر

»�آي  جامعة  من  باحثون  �بتكر 

لطباعة  جديدة  و�صيلة  �أو«  �إم  تي 

بحرب  ���ص��ي��ائ��ي��ة  ه���ول���وج���ر�م���ات 

وحققو�  �ل��ن��ان��وي��ة،  �جل�����ص��ي��م��ات 

ه�����ذه �خل�����ص��ائ�����س �ل��ب�����ص��ري��ة 

�ل���ف���ري���دة �ع���ت���م���اًد� ع��ل��ى م���ادة 

مع  �لرباعي  �لزركونيوم  �أك�صيد 

فاأثبت  �ليوروبيوم،  م��ادة  �إ�صافة 

�مل��زي��ج ج���دو�ه يف �إن��ت��اج ط��الء�ت 

هولوجر�مية متوهجة متتاز بقدرة 

�إىل  ي�صاف  �حلماية،  على  عالية 

�جلديدة  �لطريقة  ه��ذه  �أن  ذل��ك 

�لنفاث  �حل��رب  طابعات  ت�صتخدم 

�لهولوجر�مات  لطباعة  �لب�صيطة 

وفق �لطلب.

�لطباعة  ط��ري��ق��ة  الق���ت  وق���د 

�لنانوية  �جل�صيمات  ح��رب  بنفث 

ترحيًبا كبرًي�، على �متد�د �الأعو�م 

ت��ت��م��ت��ع مبنافع  الأن���ه���ا  �مل��ا���ص��ي��ة، 

لل�صمية،  �فتقارها  ومنها  عديدة، 

ف�����ص��اًل ع���ن �م��ت��الك��ه��ا م��ع��ام��ل 

�نك�صار عاٍل، وعائد كمومي كبري، 

�ل�صيائية  �لنانوية  وللج�صيمات 

�مل��ج��االت  يف  و����ص��ع��ة  تطبيقات 

�لطبية و�لت�صوير �لبيولوجي وعلم 

�إنتاج  يف  ت�صتخدم  �إذ  �ل�صوئيات؛ 

وت�صوير  �حل��ي��وي��ة،  �حل�صا�صات 

وتقنيات  �ل�����ص��رط��ان��ي��ة،  �خل��الي��ا 

�لطباعة �الأمنية.

�لتجريبية  �حللول  وال�صتخد�م 

�تخاذ  ينبغي  عملية،  تطبيقات  يف 

خ���ط���و�ت ت�����ص��م��ن جن����اح �مل��ن��ت��ج 

و��صتقر�ره خالل �لفرتة �لتخزينية 

و�صعًيا  للهولوجر�مات،  �لطويلة 

طور  �ل��ع��و�ئ��ق،  تلك  على  للتغلب 

�أو«  �إم  ت��ي  »�آي  ج��ام��ع��ة  ع��ل��م��اء 

فريدة،  بخ�صائ�س  ج��دي��ًد�  ح��رًب� 

و��صتخدمت مادة �حلرب يف �صل�صلة 

طبقات  خ��الل��ه��ا  طبعت  جت���ارب 

�ملطلية  �لهولوجر�مات  �أحادية من 

غري  و�أج�����ص��ام  �ل�صيائية،  ب��امل��و�د 

كبري  ��صتقر�ر  ذ�ت  للتزوير  قابلة 

ومتانة عالية.

فينوجر�دوف؛  �أليك�صندر  وقال 

ورئي�س  للبحث  �مل�صارك  �مل��وؤل��ف 

ق�����ص��م �ل��ك��ي��م��ي��اء �حل���ي���وي���ة يف 

مادتي  �لباحثون  »در���س  �جلامعة: 

�أك�����ص��ي��د �ل��زرك��ون��ي��وم �ل��رب��اع��ي 

بحثنا  لكن  لعقود،  و�ل��ي��وروب��ي��وم 

حماية  يف  �مل��ادة  با�صتخد�م  ميتاز 

�أ�صطح هولوجر�مات قو�س �لقزح، 

وحت��ق��ي��ًق��ا ل��ت��ل��ك �ل��غ��اي��ة، ط��ورن��ا 

�مل��ادة، فكان من  �صمات معينة يف 

�ل�����ص��روري ت��وح��ي��د ح��ج��م جميع 

�جل�صيمات �لنانوية �ملكونة للحرب، 

ريولوجية  معايري  �أي�ًصا  وفر�صنا 

���ص��ارم��ة حت����دد ل���زوج���ة �مل����ادة، 

لتنا�صب �لطباعة بنفث �حلرب«.

�لبحث  لي�س  »ه���ذ�  و�أ����ص���اف: 

�ل��ت��ي جت��ري��ه �جل��ام��ع��ة يف  �الأول 

جم����ال �ل��ط��ب��اع��ة ب��ن��ف��ث �حل��رب 

�إذ  �صيائية،  نانوية  �أج�صام  الإنتاج 

و�صيلة  �أول  �صابًقا  �لعلماء  ط��ور 

�لهولوجر�مية  �ل�����ص��ور  لطباعة 

بطابعات �حلرب �لنفاث، غري �أنهم 

مادة  من  ح��رًب�  حينها  ��صتخدمو� 

ثاين �أك�صيد �لتيتانيوم«.

و�ح��دة  �الأمنية  �لطباعة  وتعد 

من �أهم �لتطبيقات �لو�عدة للحرب 

�جلديد، وخالًفا للتقنيات �حلالية، 

هولوجر�مات  �لتقنية  هذه  تطبع 

و��صع،  نطاق  وعلى  �لطلب  ح�صب 

ذل���ك: طباعة  على  �الأم��ث��ل��ة  وم��ن 

وثيقة  على  حمدد  رقمي  ت�صل�صل 

تتطلب قدًر� �أكرب من �حلماية، وال 

هذ�  جاهزية  �إىل  �الإ�صارة  من  بد 

وتو�فقه  �لعملي،  للتطبيق  �ملنتج 

باالإ�صافة  �حلالية،  �لطابعات  مع 

�إىل �إمكانية �ال�صتفادة من قدر�ته 

�جلديدة و�لقدمية.

رغم �أن �لبطة �ملطاطية –�صفر�ء �للون عادة- هي رفيقة معظم �الأطفال 

يف وقت �ال�صتحمام، فاإن در��صة حديثة ك�صفت �صًر� خطرًي� يتعلق مبدى 

قذ�رتها بالبكترييا �ل�صارة، �لتي جتد يف جتويفها �لرطب بيئة مثالية لها.

�الحت��ادي  و�ملعهد  �ملتحدة  بالواليات  �إلينوي  جامعة  من  باحثون  وق��ام 

�ل�صوي�صري للعلوم �ملائية و�لتكنولوجيا، بدر��صة �لعو�مل �لتي ت�صجع �لنمو 

�مليكروبي و�أنو�ع �لكائنات �لدقيقة يف �ألعاب �حلمام، على مدى 11 �أ�صبوًعا.

متت�س  �الألعاب  هذه  قاعدة  يف  �ملوجودة  �لثقوب  �أن  �لباحثون  ووج��د 

�لد�فئ  �لرطب  �لتجويف  هذ�  ي�صكل  �إذ  �لد�خل،  �إىل  �ال�صتحمام  مياه 

�لتجارب  و�لفطرية، ويف  �لبكتريية  �الأغ�صية �حليوية  لتكون  �ملثالية  �لبيئة 

و�أخرى  �ألعاب �حلمام ملياه نظيفة،  بتعري�س بع�س  �لباحثون  �ملعملية، قام 

ملياه �ال�صتحمام �لقذرة، مبا يف ذلك تلك �ملياه �لتي حتتوي على �ل�صابون 

و�صو�ئل �جل�صم �لب�صري و�لبكترييا.

وك�صف �لباحثون بعد معاينة �الألعاب �لقذرة طبقة �صميكة تكونت بد�خلها 

مليئة بالفطريات و�لبكترييا، �إذ و�صل عدد �خلاليا �لبكتريية �ل�صارة �إىل 

للقلق  مدعاة  �الأك��ر  �الأم��ر  �أن  �إال  لعبة،  كل  بكتريية يف  خلية  مليار   1.3
بالن�صبة للو�لدين، هو �أن �لبكترييا �مل�صببة لالأمر��س كانت موجودة يف 80 

باملئة من جميع �الألعاب �لتي خ�صعت للدر��صة.

من  وغريها  �لليغيو  و�أل��ع��اب  �الأخ��رى  �ملطاطية  �الأل��ع��اب  ذل��ك  وي�صمل 

تت�صبب  قد  بكترييا  بد�خلها  تتكاثر  �لتي  �حلمام،  �مل�صتخدمة يف  �الألعاب 

مب�صكالت يف �لرئتني عند ��صتن�صاقها.

�ل�صوؤ�ل �لرئي�صي �الآن: هل يجب �لتخل�س من �لبطة �ملطاطية وغريها 

من �الألعاب �أثناء وقت �ال�صتحمام، وبالتايل حرمان �لطفل من �ملتعة خالل 

�ال�صتحمام؟

يف  �ملناعة،  جهاز  يقوي  للبكترييا  �لتعر�س  �أن  �لباحثني  بع�س  يجادل 

�ملناعة قد  يعانون من �صعف يف جهاز  �لذين  �أولئك  �أن  �آخرون  حني يرى 

يكونون �أكر عر�صة لالإ�صابة باأمر��س خطرية، لذلك، يقرتح �لباحثون على 

كان  و�إذ�  �إليها،  �ملاء  دخول  ملنع  �حلمام  �ألعاب  يف  �لثغر�ت  �صد  �لو�لدين 

�لبع�س ال يز�ل ي�صعر بالقلق حيال ذلك، فعليه غلي هذه �الألعاب عند كل 

مرة نرغب يف ��صتخد�مها.

�أن  �إىل  �أجنلو�س،  بلو�س  »كاليفورنيا«  جامعة  يف  باحثون  تو�صل 

�جللو�س ل�صاعات طويلة، يزيد من فر�س �إ�صابة �ل�صخ�س بالزهامير.

و�كت�صف �لباحثون �أن �الأ�صخا�س �لذين يجل�صون ل�صاعات طويلة، 

تكون لديهم �ملادة �لرمادية يف �لف�س �ل�صدغي �ملتو�صط، �أقل كثافة، 

مقارنة باالأ�صخا�س �لذين ال يقومون بذلك.

�أن  �لربيطانية،  ميل«  »ديلي  �صحيفة  بح�صب  �لباحثون  و�عترب 

�إمكانية �الإ�صابة  كثافة �ملادة �لرمادية �ملنخف�س، يعترب موؤ�صر� على 

بالزهامير يف �صن مبكرة.

و�أكد �لباحثون يف در��صتهم، �أن �لف�س �ل�صدغي �ملتو�صط يتدخل 

�جللو�س  �أن  يثبتو�  مل  لكنهم  �الأ�صخا�س،  عند  �لذكريات  ت�صكيل  يف 

طوياًل هو �ل�صبب يف جعل �ملادة �لرمادية يف �لدماغ �أقل ثخانة.

�بتكرها باحثون بجامعة »�آي تي �إم �أو«

ح�سب در��سة م�سحية بجامعة �أريزونا

الفجوة العلمية بين الذكور واإلناث 
سببها »الثقة بالنفس«

تقنية جديدة لطباعة هولوجرامات ضيائية



اأط��ل��ق ق�سم الإع�����ام ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود برنامج 

الرقمي«، وهو  الفل�سفة يف الت�سال والإع��ام  »دك��ت��وراه 

عمل  بطبيعة  عميق  فيه لفهم  ال��دار���س  يوؤهل  برنامج 

النظرية  واأ�س�سها  ال��رق��م��ي  والإع����ام  الت�����س��ال  و���س��ائ��ل 

ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة وت���اأث���رات���ه���ا وت��داع��ي��ات��ه��ا 

الإعامية والجتماعية من منظور العلوم الجتماعية، 

والفنية  البحثية  ب��امل��ه��ارات  ال���دار����س  ي���زود  وال��رن��ام��ج 

والكتابية.

اخلطة الدرا�سية

ياأتي هذا القرار اإثر موافقة جمل�س اجلامعة يف جل�سته 

مدير  م��ع��ايل  برئا�سة  الأخ����رة 

على  العمر  ب���دران  د.  اجلامعة 

اإطالق الربنامج، ويركز الربنامج 

باملهارات  الطالب  ت��زوي��د  على 

واملعارف النظرية والبحثية التي 

اأكفاء  وباحثني  اأ���س��ات��ذة  ت�سنع 

باملهام  ال�سطالع  على  قادرين 

والبحثية  والتدريبية  التعليمية 

قام  لذلك  املتنوعة،  الإعالمية 

ال��ق�����س��م ب��ا���س��ت��ح��داث ب��رن��ام��ج 

الدكتوراه يف الت�سال والإعالم الرقمي بخطة درا�سية 

ت�سمل مقررات درا�سية ور�سالة علمية.

ا�ستطاع علمي

اأجرى الق�سم عرب فريق العمل املكلف باإعداد الربنامج 

وم�سوغات  اأهمية  على  للوقوف  علمياً  ا�ستطالعاً 

والإع��الم  الت�سال  يف  ال��دك��ت��وراه  برنامج  ا�ستحداث 

وممثلي  اخل���رباء  م��ن  عينة  على  بالتطبيق  ال��رق��م��ي، 

وامل�ستفيدين  امل�سالح  واأ�سحاب  والهيئات  املوؤ�س�سات 

ال�ستطالع  نتائج  واأب��رزت  ال�سعودي،  املجتمع  يف  منه 

ي�ستمد  اأن الربنامج  العينة على  ن�سبة كبرة من  اتفاق 

واملنطلقات،  العتبارات  اأهميته يف �سوء جمموعة من 

بع�سها اأكادميي والبع�س الآخر جمتمعي، والتي مت على 

والتي  الربنامج،  واأه��داف  ور�سالة  روؤية  اإع��داد  �سوئها 

تت�سق متاماً مع روؤية اجلامعة وروؤية اململكة 2030، على 

النحو التايل:

روؤية الرنامج

تتمثل روؤية الربنامج يف حتقيق 

الريادة والتميز العلمي والأكادميي 

بناء  وامل�ساهمة يف  وعاملياً  حملياً 

تاأهيل  خالل  من  املعرفة  جمتمع 

اأك���ادمي���ي���ني ق���ادري���ن ع��ل��ى رف��ع 

الأكادميية  املوؤ�س�سات  اأداء  كفاءة 

والإعالمية احلكومية واخلا�سة.

الر�سالة

ت��ق��وم ر���س��ال��ة ال��ربن��ام��ج على 

درا�سات  املتميزين يف  الباحثني  من  اإعداد جيل جديد 

اإنتاج  تقدمي  على  قادرين  الرقمي،  والإع��الم  الت�سال 

يف  وي�سهم  والبتكار،  بالأ�سالة  يت�سم  وبحثي  علمي 

من  وذل��ك  املعرفة،  اقت�ساد  بناء  ويف  املجتمع،  خدمة 

اأنتجته  ما  لأح��دث  واملنهجية  النظرية  الدرا�سة  خالل 

العقول العربية والعاملية، ومبا يتفق مع التعاليم والقيم 

ذاته  الوقت  يف  ويرتبط  والإ�سالمية،  العربية  والثقافة 

بق�سايا املجتمع ال�سعودي والعربي، ويلبي الحتياجات 

البحثية املطلوبة اأكادميياً ومهنياً.

الأهداف

برنامج  اإط����الق  خ���الل  م��ن  الإع����الم  ق�سم  ي�سعى 

اإىل  الرقمي«  والإع��الم  الت�سال  يف  »دكتوراه الفل�سفة 

حتقيق الأهداف التالية:

- اإك�ساب الطالب والطالبات املهارات الالزمة لإعداد 

بحوث علمية ر�سينة، تت�سم بالأ�سالة والبتكار يف جمال 

قادرين  باحثني  وتاأهيل  الرقمي،  والإع���الم  الت�سال 

امل�ستحدثات  اأه��م  توظيف  على 

يف  واملنهجية  واملعرفية  النظرية 

وخدمة  العلمي  البحث  خ��دم��ة 

ق�سايا املجتمع.

يف  البيني  امل��دخ��ل  تنمية   -

درا����س���ة ع��ل��وم الت�������س���ال ل��دى 

الطالب والطالبات.

من  العلمي  البحث  تطوير   -

الأولويات  اأجندة  حتديث  خالل 

ال��ب��ح��ث��ي��ة ودع�����م امل�����س��روع��ات 

العلمية املتميزة يف الت�سال والإعالم الرقمي.

- دعم ال�سراكة العلمية بني ق�سم الإعالم وغره من 

اأق�سام الإعالم يف اجلامعات املحلية والعاملية الأخرى، 

وبينه وبني موؤ�س�سات الإعالم ومراكز �سناعة القرار يف 

املجتمع.

- تغذية اجلامعات ومراكز البحوث العلمية ومراكز 

بباحثني  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال��ق��رار  �سنع 

املعرفة  واإنتاج  اجلامعي  للتدري�س  موؤهلني  واأكادمييني 

العلمية.

واخلا�سة  احلكومية  الإعالمية  املوؤ�س�سات  اإمداد   -

اأكادميياً  بقيادات متميزة  املختلفة  الأعمال  وموؤ�س�سات 

وعلمياً للنهو�س بها وتطويرها.

امل�ستفيدون

ي�ستفيد من هذا الرنامج:

هيئة  اأع�����س��اء  الباحثني  م��ن  املاج�ستر  حملة   -

التدري�س ومن يف حكمهم من العاملني بق�سم الإعالم، اأو 

غره من اأق�سام الإعالم باململكة 

العربية ال�سعودية.

- حملة املاج�ستر من العاملني 

واملراكز  الإع���الم  موؤ�س�سات  يف 

القرار  �سناعة  ومراكز  البحثية، 

يف اململكة العربية ال�سعودية.

والدكتوراه  املاج�ستر  - حملة 

من  الأخ����رى  التخ�س�سات  م��ن 

ط����الب وط���ال���ب���ات اجل��ام��ع��ات 

ال�����س��ع��ودي��ة وغ���ره���ا، وال��ذي��ن 

جمال  يف  الدكتوراه  درج��ة  على  احل�سول  يف  يرغبون 

الت�سال والإعالم الرقمي.

�سروط القبول

اإ�سافة اإىل �سروط القبول الواردة يف الائحة املوحدة 

ل��ل��درا���س��ات العليا يف اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة وال��ق��واع��د 

والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للدرا�سات العليا يف 

جامعة امللك �سعود، فاإن الق�سم ي�سرتط التايل:

- اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستر يف 

الت�سال والإعالم الرقمي بتخ�س�ساته »�سحافة، اإذاعة 

وتلفزيون، عالقات عامة« اأو التخ�س�سات ذات العالقة 

من جامعة امللك �سعود اأو ما يعادلها بتقدير ل يقل عن 

جيد جداً اإذا كانت من جامعة متنحها بتقدير.

عن  تقل  ل  درج��ة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   -

ما  »TOFEL – IBT«  اأو  اختبار  يف  درج��ة   »45«

يعادلها.

علمية  لورقة  للن�سر  قبول  على  احل�سول  اأو  ن�سر   -

كان  �سواء  الأقل يف جملة علمية حمكمة،  واحدة على 

هذا البحث عبارة عن م�ستخل�س من ر�سالة املاج�ستر 

اأو بحث جديد يف تخ�س�س الت�سال والإعالم الرقمي. 

متطلبات احل�سول على الدرجة

خيار املقررات والر�سالة:

- اأن يجتاز الطالب »34« وحدة درا�سية من مقررات 

»خالل  اختيارية  درا�سية  وح��دات   »6« منها  الربنامج 

اأربعة م�ستويات اأو ف�سول درا�سية«.

امل�ستوى  »خ��الل  بنجاح  ال�سامل  الختبار  اجتياز   -

اخلام�س«.

- اإمتام ر�سالة الدكتوراه بنجاح.

على  باملوافقة  اجلامعة  جمل�س  ق��رار  حقق 

الت�سال  يف  الفل�سفة  دك��ت��وراه  برنامج  اإط��الق 

على  وا�سعة  اإيجابية  اأ�سداء  الرقمي،  والإعالم 

ومن�سوبو  رئي�س  اأ�ساد  فقد  الأ�سعدة،  خمتلف 

ق�سم الإعالم بهذا القرار، وعربوا عن �سكرهم 

وتقديرهم ملعايل مدير اجلامعة د. بدران العمر 

واأع�ساء جمل�س اجلامعة وعميد كلية الآداب د. 

نايف بن ثنيان اآل �سعود والزمالء والزميالت يف 

الربنامج  الإعالم جميًعا، خ�سو�سا جلنة  ق�سم 

على جهودهم يف هذا ال�ساأن.

وقال رئي�س الق�سم الدكتور علي دبكل العنزي 

يف تغريدة عرب ح�سابه يف تويرت، بهذه املنا�سبة: 

 - 2018م  اأب��ري��ل   10 الثالثاء   - اليوم  »مت��ت 

موافقة جمل�س جامعة امللك �سعود على برنامج 

مدير  ملعايل  فال�سكر  الإع���الم،  يف  ال��دك��ت��وراه 

املجل�س  ولأع�ساء  العمر  ب��دران  د.  اأ.  اجلامعة 

ثنيان  بن  نايف  د.  الآداب  كلية  ولعميد  جميًعا 

اآل �سعود وللزمالء والزميالت يف ق�سم الإعالم 

على جهودهم  الربنامج  خ�سو�سا جلنة  جميعاً 

لإنهائه«.

ويف ذات ال�سياق عرب عدد من اأع�ساء هيئة 

بهذا  �سعادتهم  عن  الق�سم  ومن�سوبي  التدري�س 

القرار الذي »طال انتظاره« -ح�سب تعبرهم-، 

مدير  ملعايل  والتقدير  ال�سكر  بجزيل  وتوجهوا 

اجلامعة د. بدران العمر ووكالئها وعميد كلية 

من�سوبي  وجميع  الإع��الم  ق�سم  ورئي�س  الآداب 

ومن�سوبات الق�سم.

عن  معربين  اخلطوة  بهذه  التهنئة  وق��دم��وا 

التي  التطويرية  اخل��ط��وات  من  ملزيد  تطلعهم 

وموؤكدين  ومن�سوبيه،  الق�سم  �سالح  يف  ت�سب 

من�سوبيه  تطلعات  لتحقيق  الق�سم  ق��درة  على 

وحمبيه.

منسوبو قسم اإلعالم يشكرون إدارة الجامعة
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ي�سمل مقررات درا�سية ور�سالة علمية

قسم اإلعالم يطلق برنامج دكتوراه 
في االتصال واإلعالم الرقمي

د. علي دبكل العنزيد. نايف بن ثنيان

يهدف البرنامج إلعداد باحثين قادرين على تقديم إنتاج علمي وبحثي يتسم باألصالة واالبتكار

سبق إطالق البرنامج 
إجراء استطالع علمي تم 
على ضوئه إعداد الرؤية 

والرسالة واألهداف

يعزز البرنامج الشراكة 
العلمية بين قسم اإلعالم 
ونظرائه في الجامعات 

المحلية والعالمية
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ال يزال موقع في�صبوك للتوا�صل االجتماعي 

اأكرث من  اأ�صواأ فرتاته منذ انطالقه قبل  يعي�ش 

مدى  حول  اجلدل حمتدًما  كان  فبعدما  عقد، 

احرتام املوقع خل�صو�صية البيانات، ات�صع نطاق 

يجمعها  التي  املعلومات  لي�صمل  اأكرث  املخاوف 

عن غري امل�صتخدمني.

ال�صركة  رئ��ي�����ش  ق���ال  اأن  ب��ع��د  ذل���ك  وي��اأت��ي 

�صبكة  اأك���ر  اإن  زوك���رب���ريغ  م���ارك  التنفيذي 

وجتمع  تتعقب  العامل  يف  االجتماعي  للتوا�صل 

لهم  كانت  �صواء  االإنرتنت،  م�صتخدمي  بيانات 

ح�صابات لهم على الفي�صبوك اأم ال.

وان��ه��ال��ت ال��ت�����ص��اوؤالت وامل���خ���اوف ب�����ص��اأن 

اع���رتاف  م��ن��ذ  في�صبوك  ع��ل��ى  اخل�صو�صية 

املوقع ال�صهر املا�صي باأن معلومات عن ماليني 

امل�صتخدمني و�صلت ب�صكل خاطئ الأيدي �صركة 

ا�صت�صارات �صيا�صية هي كمردج اأناليتيكا، التي 

ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ش  حملة  كانت 

االنتخابية من بني عمالئها.

يف  لوغان،  بن  العام  النائب  زوكربريغ  واأبلغ 

جل�صة ا�صتجوابه اأمام الكونغر�ش اأن املوقع يجمع 

الأ�صباب اأمنية »بيانات عن اأ�صخا�ش مل ين�صئوا 

ح�صاًبا على في�صبوك«.

واع����رت�����ش م�������ص���رع���ون وم����داف����ع����ون ع��ن 

املمار�صة،  تلك  على  الفور  على  اخل�صو�صية 

تطوير  في�صبوك  على  اإن  منهم  كثري  وق���ال 

ماذا  املوقع  ي�صتخدم  ال  من  بها  يعرف  طريقة 

احلزب  اأع�صاء  اأح��د  وق��ال  عنه.  املوقع  يعرف 

الدميقراطي لزوكربريغ »علينا اأن ن�صلح ذلك«، 

ودعا للك�صف عن االأمر وهي خطوة �صيكون لها 

تاأثريات على قدرة ال�صركة على اإر�صال اإعالنات 

موجهة، ومل يرد زوكربريج على االأمر.

مركز  رئي�ش  نائب  كاالبري�ش،  كري�ش  وق��ال 

ال�صيا�صات  ل�صوؤون  والتكنولوجيا  الدميقراطية 

وهي جماعة حقوقية يف وا�صنطن، »لي�ش وا�صًحا 

ما الذي يفعله في�صبوك بهذه املعلومات«.

بع�ش  على  يح�صل  في�صبوك  اأن  اإىل  ي�صار 

البيانات عن غري امل�صتخدمني ممن لهم ح�صابات 

على �صبكته بطرق مثل حتميل م�صتخدم لعناوين 

وتاأتي  له،  معارف  اأو  الأ�صدقاء  اإلكرتوين  بريد 

معلومات اأخرى عن غري امل�صتخدمني من خالل 

ملفات تعريف االرتباط املعروفة با�صم »كوكيز« 

في�صبوك  في�صتخدمها  املت�صفح  يخزنها  التي 

و�صركات اأخرى لر�صد اأ�صخا�ش على االإنرتنت 

وا�صتهدافهم يف بع�ش االأحيان باإعالنات.

وقال في�صبوك يف بيان: »هذا النوع من جمع 

البيانات اأ�صا�صي لطريقة عمل االإنرتنت«. ولدى 

مينع  اختيار  للنا�ش  كان  اإذا  عما  املوقع  �صوؤال 

جمع بياناتهم، قال: »هناك اأمور اأ�صا�صية ميكنك 

املعلومات  تلك  ا�صتخدام  من  للحد  تفعلها  اأن 

اأو  اإعدادات مت�صفح  لالإعالنات مثل ا�صتخدام 

جهاز متحو ملفات »كوكيز«، وهذا ينطبق على 

خدمات اأخرى غري في�صبوك الأن االأمر اأ�صا�صي 

لطريقة عمل االإنرتنت«.

skynewsarabia :امل�صدر

قالت درا�صة بريطانية حديثة اإن 

االأخطر  يعد  »اإن�صتجرام«  تطبيق 

واملعرفية  العقلية  ال�صحة  ع��ل��ى 

ل��ل�����ص��ب��اب، م��ق��ارن��ة م���ع و���ص��ائ��ط 

التوا�صل االجتماعي االأخرى.

وبح�صب �صحيفة »تليغراف« فاإن 

�صاب   1500 نحو  �صملت  الدرا�صة 

وفتاة ترتاوح اأعمارهم بني 14 و24 

عاًما، ليجيبوا عن اأ�صئلة تتعلق بدور 

على  م�صاعدتهم  يف  الو�صائط  تلك 

فهم ق�صايا معرفية ووجودية.

وك���ان امل��وق��ع ال���ذي ح�صل 

هو  اإيجابي  تقييم  اأعلى  على 

ي��وت��ي��وب، وج����اء ب��ع��ده م��وق��ع 

تويرت، فيما حل موقعا في�صبوك 

و»���ص��ن��اب ���ص��ات« يف امل��رك��زي��ن 

الثالث والرابع على التوايل، وحل 

املركز  يف  »اإن�����ص��ت��ج��رام«  تطبيق 

االأخري.

وق����ال����ت اجل���م���ع���ي���ة امل��ل��ك��ي��ة 

ال���ري���ط���ان���ي���ة ل��ل�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة 

على  اأ���ص��رف��ت  ال��ت��ي   »RSPH«

ال��ت��ي من  ال��رام��ج  »اإن  ال��درا���ص��ة: 

على  ال�صباب  ت�صاعد  اأن  املفرت�ش 

البع�ش  بع�صهم  مع  التوا�صل 

اأزم���ة  ال��واق��ع  يف  تخلق  ق��د 

معرفية.

وق������ال ه�����رييل ك���رام���ر، 

للجمعية:  التنفيذي  الرئي�ش 

»مت و���ص��ف و���ص��ائ��ل االإع����الم 

اإدم��اًن��ا  اأك���رث  ب��اأن��ه��ا  االجتماعية 

االآن  وهي  والكحول،  ال�صجائر  من 

م��ت��ج��ذرة يف ح��ي��اة ال�����ص��ب��اب 

املمكن  من  يعد  مل  اأنه  لدرجة 

عن  احل��دي��ث  ع��ن��د  جتاهلها 

ال�صحة  وق�����ص��اي��ا  ال�����ص��ب��اب 

املعرفية والعقلية«.

واأ������ص�����اف: »م����ن امل��ث��ري 

اإن�صتجرام  اأن  ن��رى  اأن  لالهتمام 

االأ���ص��واأ  الرتتيب  يف  �صات  و�صناب 

الرفاهية،  ومن��ط  العقلية  لل�صحة 

فكال املن�صتني يركزان على ال�صورة 

م�صاعر  يقودان  اأنهما  ويبدو  للغاية 

اال�صطراب والقلق عند ال�صباب«.

ون��وه ك��رام��ر اإىل »ت��زاي��د االأدل��ة 

حمتملة  اأ���ص��رار  وج��ود  توؤكد  التي 

من اال�صتخدام املكثف لتطبيقات 

التوا�صل االجتماعي«، مردفاً: 

و�صع  بتح�صني  نقوم  »وبينما 

ال�����ص��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة داخ���ل 

اأن  امل��ه��م  فمن  املجتمع، 

ي���ك���ون ل��دي��ن��ا ���ص��واب��ط 

و�صائل  جلعل  وت��وازن��ات 

ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي 

��ا ع��ن��دم��ا  اأق�����ل ت��وح�����صً

بال�صحة  االأم����ر  يتعلق 

ومنط  لل�صباب  العقلية 

الرفاهية«.

امل�صدر: 
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حسب اعترافات خطيرة لزوكربيرغ

انتهاكات فيسبوك تخطت كل الحدود!

إنستجرام
»أخطر« تطبيقات التواصل على الشباب

اأعلنت �صركات التقنية جوجل ومايكرو�صوفت وموزيال دعمها للمعيار 

املرور  كلمات  ا�صتخدام  عن  التوقف  اأجل  من   WebAuthn اجلديد 

ت�صجيل  على  باالعتماد  والبدء  االإنرتنت  ملواقع  الدخول  يف  التقليدية 

تقنيات الت�صفري احليوية –  الدخول بال�صمات احليوية »البيومرتية« – 

كن امل�صتخدمني من الو�صول اإىل اخلدمات  وهو معيار ت�صجيل دخول ميمُ

ب�صهولة بدون كلمة مرور، حيث �صتتحول اإىل ب�صمات االأ�صابع اأو تقنية 

التعرف على الوجه مثلما يحدث يف الهواتف الذكية والتطبيقات.

هذا املعيار املعتمد على تقنيات الت�صفري احليوية من �صاأنه اأن يعمل 

على تب�صط مهمة مطوري الويب الإ�صافة اأ�صاليب ت�صجيل دخول اإ�صافية 

ح�صاباتهم  على  احلفاظ  على  امل�صتخدمني  ي�صاعد  مما  مواقعهم  اإىل 

وبياناتهم وت�صبح اأكرث اأماًنا بعيدة عن االخرتاقات التي حتدث يومًيا.

الويب، بحيث ميكن  اأو م�صادقة   WebAuthn يمُ�صمى  املعيار  هذا 

امل�صادقة  تلك  على  يعتمد  تطبيق  واجهة  ا�صتخدام  وي��ب  موقع  الأي 

بال�صمات البيومرتية، وبالن�صبة للم�صتخدمني �صيكون ذلك انتقااًل طبيعًيا 

حيث ي�صتخدم النا�ش يف كل مكان اأ�صابعهم ووجوههم لتاأمني هواتفهم 

اأمًرا طبيعًيا لهم  لذا �صيكون هذا  بهم،  واحلوا�صيب املحمولة اخلا�صة 

ا�صتخدام نف�ش التقنيات لت�صجيل دخولهم ملواقع االإنرتنت.

اإحدى   FIDO Alliance ل�  التنفيذي  املدير  ماكدويل  بريت  وقال 

املنظمات املعنية باإعداد هذا املعيار: اإن ما ي�صتخدمونه اليوم يف تاأمني 

بت�صجيل الدخول اإىل جميع مواقع الويب  هواتفهم �صي�صمح لهم قريباً 

تت�صمن  التي  املحلية  التطبيقات  من  متزايد  وع��دد  لديهم  املف�صلة 

تطبيقات البنوك وباي بال واإيباي واتنا.

وقالت كري�صتيان براند مديرة املنتج والهوية واالأمان يف جوجل: »ال 

ميكننا م�صاركة اأي تفا�صيل حول اجلداول الزمنية يف هذه املرحلة، ولكن 

الدعم  نرى  اأن  وناأمل   WebAuthnو  FIDO مبادرات  يدعم  كروم 

ب�صكل فعلي الحًقا يف عام 2018«.

دعم  باإ�صافة  متاما  ملتزمة  اإنها  لها  بيان  يف  مايكرو�صوفت  وقالت 

اإىل  االن�����ص��م��ام  وميكنك  اإي���دج  مايكرو�صوفت  اإىل   WebAuthn
مدونة  ومتابعة  مبكًرا  عليه  للح�صول   Windows Insider برنامج 

Windows Insider Program ملزيد من املعلومات .
aitnews :امل�صدر

تقنيات تشفير حيوية تحل 
محل كلمات المرور التقليدية

وضع شريط الصق على كاميرا 
جهازك ال يكفي لحمايتك!

يظن البع�ش اأن باإمكانه حماية نف�صه من التج�ص�ش بو�صع �صريط ال�صق 

على عد�صة الكامريا بجهاز الكمبيوتر اأو الكمبيوتر املحمول، ورمبا ي�صاعد 

ذلك، خ�صو�ًصا اإذا مت و�صع �صريط معتم مزدوج، لكن ذلك االإجراء لن مينع 

الو�صول اإىل امليكروفون.

نف�صك من  ت�صاعدك على حماية  التي قد  االإج��راءات  بع�ش  يلي  فيما 

املحاوالت اخلبيثة:

- ميكنك تغطية كامريا الكمبيوتر املحمول ب�صريط معتم مزدوج، ولكن 

اآثاًرا على عد�صة الكامريا، لذا ميكنك ا�صتخدام  ذلك ال�صريط قد يرتك 

عدم  حالة  يف  العد�صة  ليغطي  ينزلق  وال��ذي  املغناطي�صي  الكامريا  غطاء 

ا�صتخدام الكامريا.

- ميكنك اإغالق الكمبيوتر متاًما يف حالة عدم ا�صتخدامه وتوجيهه نحو 

احلائط عند تركه ملدة ب�صيطة ثم العودة اإليه.

املرفقات  حتميل  اأو  امل�صبوهة  الروابط  على  ال�صغط  جتنب  عليك   -

اأ�صخا�ش جمهولة، وكل  جمهولة امل�صدر، اإىل جانب عدم فتح ر�صائل من 

ما عليك يف حالة ا�صتالم مثل هذه الر�صائل هو التخل�ش منها على الفور، 

فمثل هذه الر�صائل تدخل �صمن طرق املهاجمني الخرتاق كامريات الويب، 

وينطبق ذلك على االإعالنات التي تتلقاها على و�صائل التوا�صل االجتماعي.

م�صاد  برنامج  انتقاء  عن  االإج��راءات  هذه  من  اأي  تغني  ال  بالتاأكيد   -

للفريو�صات، فهو مبثابة احلار�ش اخلا�ش الذي يت�صدى اإىل اأي هجوم بل 

ويحطم الفريو�صات متاًما.

 OverSight اإن كنت من م�صتخدمي اأجهزة ماك، ميكنك حتميل تطبيق -

جانب  واإىل  تعمل،  الويب  كامريا  كانت  اإن  معرفة  لك  يتيح  فهو  املجاين، 

مراقبتها للكامريا وامليكروفون، تخرك بالتطبيق الذي ي�صتخدمها حالًيا.

 Who تطبيق  تنزيل  فعليك  الويندوز،  م�صتخدمي  من  كنت  اإذا  اأما   -

Stalks My Cam ملعرفة ما هو التطبيق الذي ي�صتخدم الكامريا، وتمُظهر 
قائمة »Webcam Events« اأحدث حماوالت الو�صول اإىل كامريا الويب، 

كما يتميز التطبيق باإمكانية اإعداد قواعدك االأمنية اخلا�صة، اإال اأن نقطة 

�صعف هذا التطبيق هي عدم مراقبته للميكروفون.

- يف النهاية عليك اأن تكون م�صتخدًما حذًرا واأال تندفع وراء االإعالنات 

واأرب��اح  ومكا�صب  باأموال  تعدك  كالتي  الواقعية  غري  والر�صائل  اخليالية 

وغريها من اأدوات اجلهات االحتيالية جلذب �صحاياها.

alarabiya :امل�صدر



مب�ساعدة  الإجنليزية  اللغة  ن��ادي  يُعنى 

م��ه��ارات  وت�سجيع  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ط��ال��ب��ات 

ورع��اي��ة  معارفهن  وزي����ادة  ل��دي��ه��ن،  اللغة 

ما  اأق�����س��ى  اإىل  بهن  للو�سول  مواهبهن 

من  ال��ن��ادي  وي��ت��األ��ف  ق��درات��ه��ن،  ت�ستطيع 

الكتاب،  جمموعة  منها:  جمموعات  ع��دة 

املجموعة الوثائقية، جمموعة جملة »ميوز«، 

جمموعة الدراما، جمموعة املحادثة.

العديد  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  ن���ادي  يقيم 

م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وور�����ش ال��ع��م��ل يف جميع 

املتعلقة  املختلفة  واملو�سوعات  امل��ج��الت 

الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  تعلم  ب��اإ���س��رات��ي��ج��ي��ات 

واآدابها، والتطوير الذاتي اللغوي، والإبداع، 

ك��م��ا حت�����س��ل ال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى ���س��ه��ادات 

حل�سورهن اأو م�ساركاتهن يف ور�ش العمل.

الر�سالة

بجميع  الطالبات  لتزويد  النادي  ي�سعى 

املهارات املطلوبة يف �سوق العمل، كما يطمح 

اإىل اإيجاد بيئة تعليمية اإبداعية.

الر�ؤية

ملتعلمات  مثالية  بيئة  تن�سئة  يف  الريادة 

باملعايري  ل��ت��زوي��ده��ن  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة 

املطلوبة.

الأهداف

- �سقل مواهب الطالبات.

- تطوير لغة الطالبات ومهارات التوا�سل 

لديهن.

- تنمية قدراتهن الفكرية.

الطالبات بطريقة غري اعتيادية  - ربط 

مع اأع�ساء هيئة التدري�ش.

- تعزيز و�سقل مهارات القيادة، والتفكري 

الإبداعي والنقدي لديهن.

نادي اللغة اإلنجليزية للطالبات
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يقدم مركز التحدث باللغة الإجنليزية التابع لنادي 

خ��دم��ات��ه جلميع  الآداب  ك��ل��ي��ة  يف  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة 

م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة م���ن خ����ال ال���س��ت�����س��ارات ال��ل��غ��وي��ة 

ال��ف��ردي��ة ��ر�����ش ال��ع��م��ل �ال��ف��ع��ال��ي��ات ل��ت��ط��وي��ر م��ه��ارات 

التحدث باللغة الإجنليزية.

ا�ست�سارات يومية 

كخطوة  الإجنليزية  باللغة  التحدث  مركز  تاأ�س�ش 

اإ�سراف  حتت  التحدث  ملجموعة  وتو�سعية  تطويرية 

الأ�ستاذة دارين املالكي يف ق�سم اللغة الإجنليزية واآدابها، 

وفعاليات  عمل  وور���ش  يومية  ا�ست�سارات  يقدم  حيث 

عن  للك�سف  م�سممة  ال�سنة،  م��دار  على  وم�سابقات 

الطالبات،  على خماوف  والتغلب  التحدث  يف  املواهب 

دارين  الأ�ستاذة  اإ�سراف  حتت  رئي�ستان  املركز  ويدير 

العتيبي، بالإ�سافة  اآل دري�ش ورغد  املالكي، هما �سارة 

اإىل 4 جلان ا�ست�سارية واإدارية وت�سويقية وت�سميم.

الر�ؤية �الر�سالة

اأفادت رئي�سة املركز �سارة اآل دري�ش اأن املركز يكر�ش 

الأ�سعدة  جميع  على  التحدث  مهارات  لتطوير  جهوده 

واجل�����س��دي،  ال�سفهي  ال��ت��وا���س��ل  م��ه��ارات  ول���س��ي��م��ا 

والقدرات الفكرية، والتفكري الناقد، للم�ساهمة يف اإنتاج 

متحدثات متمكنات ي�ستطعن التعبري باللغة الإجنليزية 

وور���ش  يومية  ا�ست�سارات  تقدمي  عرب  وذل��ك  بحرية، 

م�سممة  ال�سنة  مدار  على  وم�سابقات  وفعاليات  عمل 

للك�سف عن مواهب الطالبات يف التحدث والتغلب على 

خماوفهن.

خدمات املركز

عما حتب  للتحدث  زائ��رة  لكل  الفر�سة  املركز  يتيح 

يف  زائ��رات��ه  مل�ساعدة  ي�سعى  كما  الإجنليزية،  باللغة 

ت�سحيح  طريق  عن  بامتياز  متكامل  لعر�ش  تقدميها 

وغريه،  ب�سري  توا�سل  من  اجل�سد  ولغة  التحدث  لغة 

وتدقيق مرئيات العر�ش وم�ساعدتهن يف الإلقاء الفعال، 

بالإ�سافة لتوفري اإمكانية تدرب الزائرة على اإتقان لهجة 

اإجنليزية معينة �سواء كانت لهجة اأمريكية اأو بريطانية 

للطالبة  اأي�ساً  ويتيح  جنوبية،  اأمريكية  اأو  اأ�سرالية  اأو 

مقابلة  مثل  معينة  بيئة  التحدث يف  كيفية  تعلم  فر�سة 

عمل وامل�سرف وامل�ست�سفى واملطعم وغريها.

18 م�ست�سارة
وفر املركز 18 م�ست�سارة لهذا العام، ومت اعتمادهن 

 3 على  ت�ستمل  املالكي،  دارين  الأ�ستاذة  مع  مقابلة  يف 

نوع  وحتديد  اللغوية  قدراتهن  من  متاماً  للتاأكد  اأق�سام 

ال�ست�سارات التي ميكن اأن ي�ساهمن بها يف املركز، فيما 

ال��دوري  التقومي  حتت  اعتمادها  بعد  امل�ست�سارة  تظل 

على مدى الف�سل الدرا�سي، حيث يوجد منوذج لتقييم 

الزائرات لتجاربهن مع امل�ست�سارات ويوؤخذ بعني العتبار 

عند التقييم اإ�سافة لوجود برنامج دوري تقوم من خالله 

امل�ست�سارة مبتابعة تطور كل زائرة وت�سجيل نقاط القوة 

وال�سعف والتو�سيات يف منوذج التقييم.

اإجنازات �خطط

من  دري�����ش جمموعة  اآل  ���س��ارة  الأ���س��ت��اذة  ع���ددت 

القريبة  الفرة  خ��الل  املركز  حققها  التي  الإجن���ازات 

املا�سية، ومنها تنظيم فعالية لعر�ش مواهب الطالبات 

 /4  /3 يف  الل�سانيات  واأوملبياد   ،2018  /3  /20 يف 

2018 والذي هدف اإىل تطوير مهارات املت�سابقات يف 
التحدي،  ح�ش  رفع  جانب  اإىل  الل�سانيات  علوم  جمال 

مهارة  تطوير  منها  عمل  ور���ش  ع��دة  املركز  ق��دم  كما 

بطالقة  التحدث  مهارة  وتطوير  الأكادميية،  املناظرة 

التحدث  التخل�ش من رهاب  باللغة الإجنليزية، وكيفية 

التحدث،  يف  والرجت���ال  اجلمهور،  اأم��ام  بالإجنليزية 

ع��ن��وان  متنوعة حت��ت  ��ا حم��ا���س��رات  اأي�����سً و���س��ي��ق��دم 

»املحا�سرات الثقافية« لإثراء ورفع م�ستوى الثقافة بني 

من�سوبات اجلامعة.

286 م�ستفيدة
 /2017 الأول  الدرا�سي  الف�سل  املركز خالل  وقدم 

 286 وب��ح�����س��ور  ب��ن��ج��اح  ع��م��ل  ور����ش  خم�ش  2018م 
رائع  عر�ش،  تقدمي  كيفية  الور�ش  تلك  ومن  م�ستفيدة، 

التحدث  وفنون  ومقدمة  مقنع،  خطاب  تقدمي  وكيفية 

وفعالية  الإجنليزية،  اللغة  تتعلم  وكيف  اجلمهور،  اأمام 

والفرق  للطالبات  الفر�سة  اأتاحت  التي   »Rise Up«

التطوعية يف م�ساركة خرباتهن واأفكارهن.

�سنوان  فريق  البامبو،  ن��ادي  املتطوعة  الفرق  وم��ن 

الكاتبة  م�ساركة  اإىل  بالإ�سافة  ميوز،  التطوعي، جملة 

اللغة  لق�سم  كممثل  املركز  �سارك  كما  املالكي.  م��رام 

لطالبات  م�����س��اري  ب��رن��ام��ج  واآداب���ه���ا يف  الإجن��ل��ي��زي��ة 

التح�سريي، وممثاًل لكلية الآداب يف احتفال يوم اجلودة 

فعاليات  عدة  يف  مل�ساركاته  بالإ�سافة   ،2017 العاملي 

 2017 الثدي  ب�سرطان  التوعية  اأ�سبوع  فعالية  منها 

وفعالية Write-in العاملية.

Toastmaster

�سارك  فقد  الدرا�سي  الف�سل  ه��ذا  فعاليات  وع��ن 

املركز يف احتفال يوم اجلنادرية 2018، ومثل ق�سم اللغة 

املرحلة  لتعريف طالبات  برنامج  واآدابها يف  الإجنليزية 

الثانوية بجامعة امللك �سعود، بالإ�سافة اإىل امل�ساركة يف 

مبادرة »Toastmaster« لالإلقاء واخلطابة بدعوة من 
امل�ساركات  خطابات  لتقييم  الطالبية  ال�سراكة  برنامج 

وتاأهيل مهارات اإلقائهن باللغة الإجنليزية.

اخلطة التطويرية

اجلامعة  دعم  على  للح�سول  املركز  اأع�ساء  يطمح 

وال���س��ت��ق��الل ك��م��رك��ز ي��دع��م م��ه��ارة ال��ت��ح��دث باللغة 

الجنليزية، اإ�سافة لتعزيز تعاون ع�سوات هيئة التدري�ش 

املدى  على  املركز  يف  كم�ست�سارات  والعمل  املركز  مع 

ع�سوات  على  املركز  خدمات  عر�ش  مت  كما  البعيد، 

التحدث  مقرر  بتدري�ش  يقمن  الالتي  التدري�ش  هيئة 

لال�ستفادة والعمل معهن، ومت التفاق على تخ�سي�ش 10 

ق�سائهن  نظري  عليها  يح�سلن  املقرر  لطالبات  درجات 

10 �ساعات تدريبية يف املركز.

مركز التحدث باللغة الإجنليزية بق�سم الطالبات

استشارات لغوية فردية وورش عمل وفعاليات 
لتطوير المهارات

يطمح المركز للحصول على دعم الجامعة 
وتعاون عضوات هيئة التدريس كمستشارات

10 درجات لطالبات مقرر »التحدث« نظير 
قضاء 10 ساعات تدريبية في المركز

آل إدريس: نساعد على إتقان لهجة إنجليزية 
معينة كاألسترالية واألمريكية بطالقة



بحيرة الكهف الزرقاء في البرازيل

األرض تطبخ على نار هادئة

غرائب حول العالم

الهادئة،  البينيت  مدينة  وخا�صة  الربازيل  يف  دو�صول  منطفة  ت�صم 

وبني اجلبال  الكهوف  الأر�ض ويف  الرائعة حتت  البحريات  من  العديد 

واملرتفعات، ولعل اأ�صهر تلك البحريات على م�صتوى العامل هي بحرية 

العليا،  الكهف الأزرق، والتي تعد معجزة طبيعية مكونة من احلليمات 

وال�صواعد الكل�صية ال�صيقة الكبرية والرائعة اجلمال يف هذه البحرية، 

ويجمع املراقبون والزائرون على اأن الكهف ي�صم جمموعة من الت�صكالت 

اجليولوجية الرائعة، ولكن جمال هذه البحرية واملياه اأروع.

نا�شر بن �شتوي

العلوم

�صهدت الأر�ض مرحلتني حراريتني مثل الكواكب جميعها يف نظامنا 

وا�صتمرت  الأر�ض  ت�صكل  الأوىل خالل  املرحلة  وقد حدثت  ال�صم�صي، 

50 مليون �صنة تقريباً، وتعد مدة ق�صرية ن�صبًيا من منظور جيولوجي، 
وكانت تنطوي على تزايد �صريع يف درجة احلرارة الداخلية. اأما املرحلة 

الثانية فهي عملية بطيئة جًدا من التربيد وا�صتمرت طيلة 4.5  مليارات 

�صنة املتبقية من تاريخ الأر�ض.

حرارة  لدرجة  املبكر  التزايد  يف  العوامل  من  العديد  اأ�صهمت  وقد 

الأر�ض، فقد ت�صكلت الأر�ض عرب عملية عنيفة جًدا تنطوي على اأعداد 

ال�صم�صي،  نظامنا  ولدة  الكويكبات خالل  ا�صطدامات  من  ل حت�صى 

وحتولت الطاقة احلركية للحركة عند كل ا�صطدام اإىل طاقة حرارية، 

وبينما كانت الأر�ض املبكرة تنمو من حيث احلجم فقد كانت حرارتها 

تتزايد ب�صرعة.

وكان كوكبنا يف بدايته يحتوي على العديد من النظائر امل�صعة ذوات 

عمر الن�صف الق�صري  كالأملنيوم 26- والكال�صيوم – 41، وبينما كانت 

هذه النظائر تتحلل اإىل اأ�صكال م�صتقرة فقد كانت تطلق مقداًرا كبرًيا 

من الطاقة التي ت�صمى احلرارة الإ�صعاعية املن�صاأ.

اأما احلدث املهم الآخر الذي عمل على ت�صخني كوكبنا فهو ا�صطدام 

جرم �صماوي بحجم املريخ مع الأر�ض مما اأدى اإىل ت�صكل القمر وكان 

اللب باأكمله يف ذلك الوقت ومعظم – اإذا مل يكن جميع – الو�صاح بحالة 

م�صهورة.

ومع ذلك فلو كان م�صدر الأر�ض الوحيد للحرارة هو من بداية ت�صكلها 

املبكر وحتلل النظائر امل�صعة الق�صرية املدى لربد كوكبنا على �صكل رماد 

على  احتوى  والق�صرة  الو�صاح  من  كل  اأن  اإل  زمن طويل،  منذ  متجمد 

نظائر م�صعة طويلة الأجل تبقي كوكبنا يف حالة طبخ على نار هادئة.

خالد حممد ال�شاوو�ش 

جيولوجيا
عرف امل�صلمون امل�صت�صفيات املتنقلة والثابتة 

معاذ  بن  �صعد  اأ�صيب  فحني  مبكر؛  عهد  منذ 

النبي �صلى اهلل  اأمر  اأكحله  ر�صي اهلل عنه يف 

ال�صحابية اجلليلة  بجعله يف خيمة  و�صلم  عليه 

رفيدة الأ�صلمية حتى يعوده من قريب، واأح�صر له 

بها ما يحتاجه من متري�ض وعالج ودواء، فكانت 

فكرة  ات�صعت  ثم  متنقل،  حربي  م�صت�صفى  اأول 

امل�صت�صفيات لدى اخللفاء وامللوك وجهزوها بكل 

ما يحتاجه املر�صى من اأطباء و�صيادلة ومتري�ض 

وعالج واأدوية واأ�صربة ومالب�ض ونحوها.

كما ُعرف الوقف الإ�صالمي منذ ع�صر البعثة 

املحمدية، واأقبل عليه ال�صحابة الكرام ر�صوان 

اهلل عليهم ا�صتجابة لنداء اهلل تعاىل »لن تنالوا 

من  تنفقوا  وم��ا  حتبون  مما  تنفقوا  حتى  ال��رب 

�صيء فاإن اهلل به عليم« �صورة اآل عمران: 92، 

ولنداء ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم يف الإنفاق 

يف �صبيل اهلل، فعن اأبي هريرة اأن الر�صول عليه 

ال�صالة وال�صالم قال: »اإذا مات ابن اآدم انقطع 

عمله اإل من ثالث: �صدقة جارية اأو علم ينتفع 

به اأو ولد �صالح يدعو له«.

يف  وامل�صت�صفيات  الطب  لتاريخ  املتتبع  اإن 

الإ�صالم يجد تالزماً �صبه تام بني تطور الأوقاف 

يف  وانت�صارها  نطاقها  وات�صاع 

جهة  م��ن  امل�صلمني  ب��الد  جميع 

ومهنة  كعلم  الطب  تقدم  وب��ني 

وال��ت��و���ص��ع يف جم���ال ال��رع��اي��ة 

جهة  م��ن  للمواطنني  ال�صحية 

الوقف  يكون  يكاد  اأخ��رى، حيث 

وال��وح��ي��د  الأول  امل�����ص��در  ه���و 

لالإنفاق  الأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف 

امل�صت�صفيات  م��ن  العديد  على 

الطبية،  وامل��ع��اه��د  وامل���دار����ض 

من  مت��ول  متكاملة  طبية  م��دن��اً  جت��د  واأح��ي��ان��اً 

الأوق��اف  الأوق���اف، ع��الوة على ما تقدمه  ريع 

املتعلقة  الأم��ور  بع�ض  على  ت�صرف  اأم��وال  من 

بال�صحة مثل: احلمامات العامة وتغذية الأطفال 

ورعاية العاجزين وغري ذلك.

وقد ظل احلال على ذلك قروناً عديدة، ولذا 

يذهب كثري من املحللني للتاريخ الإ�صالمي اإىل 

اأن التقدم العلمي وازدهار علم الطب وال�صيدلة 

والكيمياء يف بالد امل�صلمني كان ثمرة من ثمرات 

نظام الوقف الإ�صالمي.

ب�صحة  الإ���ص��الم  اهتمام  �صبق  مم��ا  يت�صح 

اأفراد املجتمع وتقدمي الرعاية الطبية يف جميع 

وهذا  الإ�صالمية،  الدولة  اأرج��اء 

امل�صت�صفيات  ت�صيري  يف  وا���ص��ح 

املناطق  اإىل  »املحمولة«  املتنقلة 

املر�صى  ملعاجلة  والقرى،  النائية 

ب��الأدوي��ة  وت��زوي��ده��م  وامل�صابني 

وامل�صتلزمات الطبية.

م�صاألة  على  الإ�صالم  ركز  كما 

عناية  واأوله���ا  ال�صحي  ال��وق��ف 

اليوم  ال�صعودي  واملجتمع  فائقة، 

النظر  لإع���ادة  احلاجة  اأم�ض  يف 

لتخفيف  الإ�صالمي  ال�صحي  الوقف  م�صاألة  يف 

العالجية  اخل��دم��ات  على  امل��ت��زاي��د  ال�صغط 

م�صاركة  خ���الل  م��ن  وذل����ك  وامل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات، 

امل�صت�صفيات  بناء  الأعمال يف  املح�صنني ورجال 

املتخ�ص�صة يف جميع مناطق اململكة، وبالأخ�ض 

يف بع�ض املناطق النائية التي تفتقر اإىل وجود 

طبية  وب��ك��وادر  عالية  تقنية  ذات  م�صت�صفيات 

وم�صاركتهم يف  الكفاءة،  واإدارية عالية  و�صحية 

الوعي  ون�صر  ال�صحية،  النا�ض  اأو�صاع  حت�صني 

ال�صحي والتقليل من الذهاب اإىل امل�صت�صفيات 

قدر الإمكان، وللحديث بقية اإن �صاء اهلل تعاىل، 

واإىل اللقاء. 
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الكثري  اهتمام  الكرمية حمل  الأحجار  باتت 

الرجال  من  كبرياً  اإقبالً  وجتد  ال�صعوديني  من 

والن�صاء على حد �صواء، وهو ما بدا وا�صحاً يف 

حجم جتارتها يف اململكة، اإذ ت�صتاأثر ال�صعودية 

بُخم�ض جتارة الأحجار الكرمية يف العامل، وفقاً 

ملخت�صني يف هذا املجال.

ويقدر املخت�صون يف جتارة الأحجار الكرمية 

التجارة  ه��ذه  ال��ت��داول يف  وامل��ج��وه��رات حجم 

بليون   25« ري��ال  بليون   93 م��ن  ب��اأك��ر  عاملياً 

بليون   18.75 والبالغ  ُخم�صها  �صنوياً،  دولر« 

ريال »5 باليني دولر« من ن�صيب ال�صعودية.

ووفق تقرير بثته وكالة الأنباء ال�صعودية، فاإن 

عدد الأحجار الكرمية املتداولة يف العامل يبلغ 

تر�صيع  يف  منها  ا�صتخدم  حجر،   2000 نحو 

»الأمل��ا���ض«،  منها  برز  حجر،   200 املجوهرات 

يف  خمتلفة  واأح��ج��ام  ب��األ��وان  معظمها  ويوجد 

ال�صخرية،  واجل��ب��ال  الأن��ه��ار  �صفاف  روا���ص��ب 

بخا�صة الربكانية منها كما يف اململكة، اإذ توجد 

يف احلرات املمتدة على طول الدرع العربي من 

ال�صمال الغربي اجلنوب الغربي.

على  الآن  يجري  العمل  اأن  مراقبون  واأك��د 

ما  وج��ود  نافني  اململكة،  يف  الأمل��ا���ض  اكت�صاف 

»الأمل��ا���ض  ا�صم  الأ�صخا�ض  بع�ض  عليه  يطلق 

امل��رو  اأح��ج��ار  بع�ض  على  امل��وج��ود  ال�صعودي« 

الكثبان  �صمن  امل��وج��ودة  ال�صفافة  »الكوارتز« 

واخل��رج،  والزلفي،  الباطن،  حفر  يف  الرملية 

والعال، ويف احلرات وال�صخور الر�صوبية.

نهار اأنور الن�شار 

جيولوجيا

احتمالية وجود ألماس في المملكة

المستشفى والمجتمع »2/3«

جيولوجيات

وعملك،  وقتك  يف  بركة  اأردَت  اإن 

مواعيدك،  زح��ام  بني  من  لك  فاجعل 

موعداً مع القراآن الكرمي.

خالد العبدالعزيز

الآداب

 رؤية اجتماعية
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انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة للخطط 
والنظام الدراسي

دورة تقديم البحوث والملصقات 
للمتفوقات والموهوبات

التمريض تنظم »اإلسعافات األولية« 
للثانوية 68 وابتدائية 362

»المهارات« تنظم ثالث ورش عمل

للخطط  الدائمة  اللجنة  عقدت 

وال���ن���ظ���ام ال���درا����س���ي اج��ت��م��اع��ه��ا 

احلادي والثالثني يوم الأحد املا�سي 

النمي  ال��دك��ت��ور حم��م��د  ب��رئ��ا���س��ة 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

الدكتور  كتاب  ملناق�سة  والأكادميية 

والزراعة  الأغذية  كلية علوم  عميد 

املت�سمن اخلطط الدرا�سية لربامج 

ال��ك��ل��ي��ة ب��ع��د الأخ�����ذ مب��الح��ظ��ات 

والنظام  للخطط  الدائمة  اللجنة 

ال�سابع  اجتماعيها  يف  ال��درا���س��ي 

-18 ب��ت��اري��خ  املنعقدين  وال��ث��ام��ن 

ال��دك��ت��ور  1439/1/19ه�.كتاب 
املت�سمن  والت�سجيل  القبول  عميد 

ط���ل���ب ال���ن���ظ���ر يف ق���ب���ول ح��م��ل��ة 

العربية  للدرا�سات  الثانوية  �سهادة 

مدار�س  عن  ال�سادرة  والإ�سالمية 

جمعية اأهل ال�سنة املحمدية مبدينة 

بوركينا  بجمهورية  ب��وب��وج��ول���س 

امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة  يف  فا�سو 

للكليات الإن�سانية.

الدكتور  من  كل  الجتماع  ح�سر 

ال�����س��ح��ي��ب��اين ع��م��ي��د كلية  ن��ا���س��ر 

الدكتور  وال��زراع��ة،   الأغذية  علوم 

كلية  وك��ي��ل  ال���ق���رين  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

لل�سوؤون  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  علوم 

اجلهيمي  فهد  والدكتور  الأكادميية 

والزراعة  الأغذية  علوم  كلية  وكيل 

للتطوير واجلودة.

املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

وامل��وه��وب��ني وب��ال��ت��ع��اون م��ع عمادة 

تطوير املهارات دورة بعنوان »تقدمي 

املوؤمترات«  يف  واملل�سقات  البحوث 

املدينة  يف  امل��ت��ف��وق��ات  ل��ل��ط��ال��ب��ات 

اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات ومل���دة اأرب���ع 

عدد  �سمن  وهي  تدريبية،  �ساعات 

من الدورات التي تقام هذا الف�سل 

للطالبات يف مرحلة الإعداد املتقدم 

الربنامج  التخ�س�سي من  والإع��داد 

وهن الطالبات يف ال�سنوات املتقدمة 

من الدرا�سة اجلامعية.

 ق��دم��ت ال����دورة ال��دك��ت��ورة هبة 

الطالبات  وبح�سور عدد من  كردي 

امل��ت��ف��وق��ات م���ن خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات 

اجلامعة بلغ عددهن »37« طالبة.

 ���س��م��ل��ت ال������دورة م��ق��دم��ة عن 

البحوث واملل�سقات، جتهيز عنا�سر 

ت�سميم  امللخ�س،  كتابة  املل�سق، 

املل�سق  وح��ف��ظ  طباعة  املل�سق، 

وتناولت  املل�سق،  وتقييم  وتقدمي 

الدكتورة هبة كردي مراحل اإعداد 

املل�سق، حيث �سملت فهم املطلوب 

واإعداد اجلدول الزمني.

انطالقاً من اإميان كلية التمري�س 

باأهمية الدور الجتماعي والتزامها 

�سمن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة 

التمري�س  كلية  اأق��ام��ت  ر�سالتها، 

اأ.  بالأخ�سائيتني  واملمثلة  م��وؤخ��راً 

الع�سريي  زه���رة  واأ.  اجل��رب  م��زن��ة 

التمري�س  وتعليم  اإدارة  ق�سم  م��ن 

ور�سة عمل  ي�سمل  توعوياً  برناجماً 

وطالبات  ملعلمات  متثيلياً  وم�سهداً 

الثانوية الثامنة وال�ستني والبتدائية 

بعنوان  و���س��ت��ني  واث��ن��ني  ث��الث��م��ائ��ة 

الإ�سعافات الأولية.

ت�����س��م��ن ال���ربن���ام���ج ال��ت��ع��ري��ف 

عمل  الأول��ي��ة،  الإ�سعافات  بحقيبة 

الإ�سعافات الأولية حلالت »اجلروح 

 – ال�سكر  انخفا�س   - احل���روق   –
عمل  وور�سة  الك�سور«،   – النزيف 

وم�سهداً  ال��رئ��وي،  الإن��ع��ا���س  ح��ول 

متثيلياً عن الختناق.

حما�ًسا  ال��ربن��ام��ج  �سهد  وق���د 

وتفاعاًل من املعلمات والطالبات.   

عقود  لإقامة  املدر�ستان  وتتطلع 

التمري�س  كلية  بينهما وبني  �سراكة 

و�سلمت  ال���ق���ادم���ة،  الأع������وام  يف 

الأخ�سائيتني �سهادات �سكر تعبرًيا 

عن امتنانهن. 

قدمت وكالة عمادة تطوير املهارات ثالث ور�س عمل بعنوان »حتديد 

الحتياجات التدريبية ملن�سوبات اجلامعة«.

�سارك يف الور�س جمموعة من القيادات الأكادميية والإدارية واأع�ساء 

هيئة التدري�س واملعيدين واملحا�سرين واملوظفات وطالبات البكالوريو�س 

والدرا�سات العليا.

الدكتورة  املهارات  تطوير  عمادة  وكيلة  بكلمة  الور�س  فعاليات  بداأت 

منال  الأ�ستاذة  قدمته  للور�س  مف�سل  �سرح  ذلك  بعد  املطريي،  نادية 

جلميع  واجلماعي  الفردي  الذهني  الع�سف  ثم بداأ  وم��ن  عثمان،  اآل 

املهارات املطروحة لتحديد الحتياجات التدريبية وتنمية املن�سوبات من 

واختتمت  والتقنية،  والإدارية  والقيادية  وال�سخ�سية  الأكادميية  الناحية 

الور�س بعر�س النتائج على امل�ساركات من خالل الر�سم البياين.

جدير بالذكر اأن طموح الوكالة يف الفرتة القادمة هو الهتمام باجلانب 

متكامل  معلومات  نظام  وبناء  للمن�سوبات  املقدمة  للخدمات  النوعي 

احلالية  التدريبية  عن احتياجاتهم  الالزمة  ال�سرورية  املعلومات  يوفر 

وفقاً  وت�سمم  تبنى  تدريبية  برامج  اإىل  ترجمتها  ثم  ومن  وامل�ستقبلية، 

لأ�س�س علمية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بر�سالة اجلامعة واأهدافها.

املجتمع  خ��دم��ة  جلنة  نظمت 

بهو  يف  توعوياً  ركناً  العلوم  بكلية 

ال�سحة  يوم  مع  بالتزامن  الكلية 

�سعار  ج��اء حت��ت  وال���ذي  العاملي 

بهدف  ج��ي��دة«  ب�سحة  »ل��ت��ن��ع��م 

ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

الع��ت��ن��اء ب��ال�����س��ح��ة اجل�����س��دي��ة 

نظام  على  املحافظة  خ��الل  م��ن 

غذائي متوازن وممار�سة الريا�سة 

وطرق  بالنظافة  العتناء  واأهمية 

التطرق  مت  كما  اجليد،  التعقيم 

عن  الناجتة  اجلانبية  للتاأثريات 

كرثة ا�ستخدام امل�سادات احليوية 

البكترييا  مقاومة  لآل��ي��ة  و���س��رح 

لها. مت تنظيم الركن مب�ساركة كل 

الدو�سري،  اإقبال  الطالبات  من 

وندة،  اأبو  عبري  اجلريوي،  منرية 

ورئ��ي�����س��ة ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال��ع��ن��ود 

ال���راج���ح وب��اإ���س��راف ك��ل م��ن اأ. 

الكبي�سي  واأ. نورة  املغيليث  نادين 

طالبات  م��ن  ف��اع��ل��ة  ومب�����س��ارك��ة 

ومن�سوبات كلية العلوم.

كلية العلوم تشارك في يوم 
الصحة العالمي 

»أسعدني«.. ألطفال 
مدينة الملك سعود 

الطبية
ال�سراكة  ط��ال��ب��ات  ف��ري��ق  ن��ف��ذ 

الطالبية برناجماً ترفيهياً لالأطفال 

�سعود  امل��ل��ك  م��دي��ن��ة  امل��ر���س��ى يف 

»اأ���س��ع��دين«،  �سعار  حت��ت  الطبية 

حيث قمن بزيارة الأطفال يف عدة 

اأق�سام منها الأورام، اأمرا�س الكلى، 

املخ  جراحة  وق�سم  العام  التنومي 

والأع�ساب.

وقد قام فريق الطالبات باملرور 

ع��ل��ى الأط���ف���ال امل��ن��وم��ني وت��وزي��ع 

عليهم  املنا�سبة  وال��ه��داي��ا  ال���ورود 

وك����ان ل���ه ب��ال��غ الأث�����ر ع��ل��ى ذوي 

الأطفال املرافقني لهم. 

وعرب الأطفال عن ذلك بال�سكر 

�سعدن  الالتي  للطالبات  والمتنان 

الن�ساط  ومل�سرفة  ال��زي��ارة  ب��ه��ذه 

ال�سميح  هدى  اأ.  الزيارة  ومنظمة 

ومن�سقة العالقات العامة بالكلية اأ. 

اأمرية املطريي اللتان رافقتا الفريق 

يف هذه الزيارة الإن�سانية.

التثقيف بالعنوان 
الوطني.. من طالبات 

الحقوق
كتبت: فاطمة النا�صري

بعنوان  حملة  م��وؤخ��راً  اأق��ي��م��ت 

كلية  بهو  يف  ال��وط��ن��ي«  »ال��ع��ن��وان 

احلقوق والعلوم ال�سيا�سية باإ�سراف 

قوين�س والتي  نعيمة  ال��دك��ت��ورة 

اأهمية  مبدى  التثقيف  اإىل  هدفت 

الت�سجيل يف العنوان الوطني.

���س��رح��ت خ��الل��ه��ا ال��ط��ال��ب��ات 

م��ك��ون��ات ال��ع��ن��وان ال��وط��ن��ي ال��ذي 

ال�سعودي،  الربيد  موؤ�س�سة  اأطلقته 

واأقّره جمل�س الوزراء عام 1434ه� 

ليمثل نظاًما للعنونة يف ال�سعودية، 

وال���ه���دف م��ن��ه م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور 

والنتقال من العنوان الو�سفي اإىل 

العنوان الرقمي لت�سهيل ال�ستدلل 

على املواقع املختلفة.



كرمت ابتدائية جممع امللك �سعود بال�سكن اجلامعي الطالب املتميزين 

التقدير والتفوق من قائد  ا�ستلم املكرمون �سهادات  وت�سكيلياً. وقد  فنياً 

املدر�سة الأ�ستاذ اأحمد اأبوقطا�سة الذي هناأهم على متيزهم عن املدار�س 

الأخرى، ومتنى لهم دوام التفوق والإبداع، كما قدم �سكره ملعلمي الرتبية 

الفنية اأ. عا�سم ال�سيف واأ.عبدالرحمن العمري على جهودهما ومتابعتهما 

للطالب املبدعني وتنمية مواهبهم واإبراز اأعمالهم واإنتاجهم الفني باإ�سراف 

اأ.اأحمد القحطاين م�سرف الرتبية الفنية مبكتب تعليم الدرعية.

تكريم فناني ابتدائية مجمع الملك سعود
يوماً  م��وؤخ��راً  املجتمع  وخ��دم��ة  التطبيقية  ال��درا���س��ات  كلية  نظمت 

ما  بزرع  واملن�سوبات  الطالبات  قامت  حيث  الربيع،  مبهرجان  لالحتفال 

يقارب �ستمائة �ستلة من الورد على �سكل �سعار جامعة امللك �سعود، وذلك 

ب�ساحة اجلامعة، لت�سيف الورود بذلك األواناً زاهية جميلة على املكان.

وقد �سارك باملهرجان العديد من من�سوبات اجلامعة وطالباتها، فرحني 

بجمال الورد م�ستمتعني مب�ساهدة الألوان والأ�سكال املختلفة للورد.

يهدف املهرجان للحث على ا�ستزراع الورود وتن�سيق احلدائق.

 اأجرت كلية العمارة والتخطيط الثالثاء املا�سي اختبار القبول ال�سنوي 

للراغبني يف التخ�سي�س اإليها من طالب ال�سنة الأوىل امل�سرتكة، بالإ�سافة 

اإىل راغبي التحويل من طالب الكليات الأخرى.

 وقد عقد الختبار التحريري يف قاعة حمد اجلا�سر »الكربى« يف بهو 

 500 يقارب  الطالب  من  كبري  عدد  الختبار  لهذا  تقدم  حيث  اجلامعة، 

طالب.  و�سرح الدكتور فهد اللهيم وكيل كلية العمارة والتخطيط لل�سوؤون 

الأكادميية مقرر اللجنة املنظمة لختبار القبول اأن الكلية ن�سقت م�سبقاً مع 

عمادة ال�سنة الأوىل امل�سرتكة لتنفيذ الختبار يف وقت مالئم للطالب و�سمن 

جدولة اأعمال التخ�سي�س التي ت�سرف عليها عمادة القبول والت�سجيل.

 وقد مت ت�سميم اختبار القبول يف كلية العمارة والتخطيط لقيا�س مهارات 

على  يتعني  منطق  الهند�سية �سمن  لالأ�سكال  الإدراك احل�سي  الطالب يف 

يت�سمن  اليدوي  الر�سم  قيا�س مهارة  اإىل  بالإ�سافة  اإليه،  التو�سل  الطالب 

عنا�سر عمرانية خمتلفة يتم من خاللها تقييم قدرة الطالب على �سبط 

الأبعاد واملقايي�س وكذلك جودة الأداء.

 وتاأتي اأهمية اختبار قدرات الطالب املتقدمني لكلية العمارة والتخطيط 

بالدرجة الأوىل مل�ساعدة الطالب يف معرفة مدى مالئمة تخ�س�سات الكلية 

امل�ستقبلي،  اختيار تخ�س�سه  ال�سليم يف  القرار  اتخاذ  وبالتايل  له م�سبقاً، 

وبذلك ي�ساهم مثل هذا الختبار يف اإعطاء الفر�سة ملن ميلك القدرات التي 

تعرث  وتفادي  الكلية  يف  للدرا�سة  الرئي�سية  باملتطلبات  للقيام  فعاًل  توؤهله 

الطالب م�ستقباًل قدر الإمكان. 

كرم معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران 

العمر الفائزين يف م�سابقة الأفالم الق�سرية 

معايل  و�سلم  امل�سرح،  اإدارة  نظمتها  التي 

مدير اجلامعة اجلوائز للطالب الفائزين يف 

امل�سابقة وهم على النحو التايل:

عن  ال�سهري  الرباء  اأف�سل ممثل:  جائزة 

اأدائه الالفت يف فيلمي »لعبة« و»جرثوم«.

ع��ب��داهلل  للكاتب  ن�����س:  اأف�����س��ل  ج��ائ��زة 

النجيمي عن ن�س فيلم »طالب هم وغم«.

جائزة اأف�سل خمرج: للمخرج حممد عمر 

عن فيلمه »كات�سب«.

لفيلم  ق�سري:  وثائقي  فيلم  اأف�سل  جائزة 

»جبل القارة« للمخرج اأبو بكر �سامل.

لفيلم  ق�سري  روائ��ي  فيلم  اأف�سل  جائزة 

»حبي�س الغرفة«: للمخرج يو�سف الدوا�س.

امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة  ع��م��ادة  اأق��ام��ت 

والتي  »�سنابل اخلري«  بعنوان  موؤخراً، حملة 

تهدف اإىل تعزيز دور اجلامعة باملجتمع من 

خالل تلم�س حاجاتهم.

وانطلقت حملة �سنابل اخلري متوجهة اإىل 

حي العود يف الريا�س لتوزيع �سالت غذائية 

قامت  عائلة   51 وعددها  املحتاجة  لالأ�سر 

بتوزيعها عمادة ال�سنة الأوىل امل�سرتكة.

العمادة  وكيل  قام  احلملة  انطالق  وقبل   

العنزي  خملد  الدكتور  الطالبية  للخدمات 

الدكتور  الأكادميية  لل�سوؤون  العمادة  ووكيل 

يف  امل�����س��ارك��ني  ب�سكر  ال��ع��ن��زي  عبداملجيد 

احلملة وتذكريهم بالأجر املرتتب على اإقامة 

مثل هذه احلمالت وتلم�س حاجات النا�س. 

العمر يكرم الفائزين في مسابقة األفالم القصيرة

»سنابل الخير« التوعوية.. باألولى المشتركة

اأعلنت عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل بدء العمل ب�سرف مكافاآت الطالب 

والطالبات وفقاً لالأ�سهر امليالدية، وذلك ابتداًء من تاريخ 2018/3/18م 

املوافق 1439/7/1ه�، وذلك متا�سياً مع توجيهات وزارة املالية. 

و�سيبداأ يوم الأربعاء من هذا الأ�سبوع �سرف املكافاآت وبدل الإعاقة للطالب 

والطالبات املنتظمني بالف�سل الدرا�سي الثاين لعام 1439/1438ه�، وذلك 

باأنه قد جتاوز مبلغ  عن الفرتة 18 31-/2018/3م  ل� »14 يوماً« علماً 

املكافاآت لهذه الفرتة 19 مليون ريال. �سرح بذلك الدكتور با�سل ال�سدحان 

عميد �سوؤون القبول والت�سجيل.

طالبات الدراسات التطبيقية يحتفلن بالربيعصرف مكافآت طالب وطالبات الجامعة

العمارة والتخطيط تجري اختبار 
القبول السنوي

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

»إستاد« الجامعة وفن إدارة الحشود 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

الثقيل  العيار  من  بحدثني  املا�سية  الأ�سابيع  اجلامعة خالل  مرت 

بني  ال�سعودي  الدوري  بطل  لقاء حتديد  الأول يف  وجاء  جماهريًيا، 

الدفعة  تخرج  حفل  والثاين  اجلامعة،  اإ�ستاد  على  والفتح  الهالل 

اإ�ستاد اجلامعة. اأقيمت لأول مرة على  ال�سابعة واخلم�سني والتي 

يفوق  اجلماهري مبا  تدفق  اجلامعة  �سهدت  منهما  كل حدث   يف 

قدرة  يفوق  ومبا  واملواقف.  وامللعب  لل�سوارع  ال�ستيعابية  القدرة 

املعلومات  �سح  هذا  كل  من  والأهم  التنظيم،  على  وال�سالمة  الأمن 

لل�سيوف.  التنظيمية 

ال�سورة  ت�سوء  اأن  قبل  عام  راأي  لدرا�سات  بحاجة  اأننا  واأعتقد 

اإدارة احل�سود، فتدريجًيا  الذهنية للجامعة ب�سبب عدم القدرة على 

ال�سورة  نقاط  وترتاكم  تتكون  هكذا  فعل  وردود  جتربة  واقع  ومن 

الذهنية امل�سوهة. فطاملا مت ا�ستثمار امللعب فال بد من اإعادة تاأهيل 

به. املحيطة  املنطقة 

 ولعلي ل اأكون مبالًغا اإذا قلت اإن �سوء اإدارة جمهور الإ�ستاد جعل 

وال�سبب  الطرقات،  التخرج عالًقا بني  ن�سبة عالية من ح�سور حفل 

الطاقة ال�ستيعابية. اأكرب من  دعوة 

ميكن  مواقف  عن  منهم  �سن�سمع  ح�سر  ممن  عينة  �ساألنا  ولو   

اإدارة  اأن تكون �سمن مهام  اإدارة احل�سود التي يجب  عالجها بفنون 

وال�سالمة.  الأمن 
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