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اجلامعة تكرم 30 فائزًا لتميزهم العلمي.. اأمري الريا�ض:

03 02

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

اتفاقية إلنشاء مجمع تعليمي في الجامعة

د. السلمان يدشن »منجزون« بالمدينة الطبية

10 وّق�����������ع م�����������ع�����������ايل م������دي������ر 

�شركة  اإدارة  اجلامعة، رئي�س جمل�س 

الدكتور  باجلامعة  ال��ري��ا���س  وادي 

مع  العمر اتفاقية ا�شتثمار  ب����دران 

برئي�س  ممثلة  ال��ُك��ّت��اب  دور  �شركة 

بن  �شلطان  الأ�شتاذ  اإدارت��ه��ا  جمل�س 

اإن�شاء  يتم مبوجبها  حممد احلديثي، 

ريا�س  جممع تعليمي يت�شمن مركز 

اأطفال ومدر�شة لل�شفوف الأولية ومركز 

تدريب للمعلمات، بالإ�شافة اإىل مركز 

ت�شخي�س لذوي الحتياجات اخلا�شة. 

تفا�شيل �ش� 6

كتب: م�شاعد الغنيم

الدكتور  اجلامعة  وكيل  افتتح 

ع����ب����داهلل ال�������ش���ل���م���ان م��ع��ر���س 

»م���ن���ج���زون« ب��ب��ه��و ال����ب����ازا يف 

اجلامعي،  خالد  امللك  م�شت�شفى 

والذي ياأتي م�شاحباً للقاء ال�شنوي 

الطبية  املدينة  ملن�شوبي  املفتوح 

العام  امل��دي��ر  بح�شور  اجلامعية 

التنفيذي للمدينة الطبية اجلامعية 

الدكتور عبدالرحمن املعمر واملدير 

التنفيذي لل�شوؤون ال�شحية الدكتور 

في�شل ال�شيف، وعدد من م�شوؤويل 

وع����م����داء ال��ك��ل��ي��ات ب��اجل��ام��ع��ة 

ومن�شوبي وروؤ�شاء الأق�شام الطبية 

واملدراء التنفيذيني باملدينة الطبية 

اجلامعية، و�شارك باملعر�س قطاع 

الت�شغيل باملدينة الطبية اجلامعية، 

والإداري��ة،  املالية  ال�شوؤون  وقطاع 

وقطاع ال�شوؤون الأكادميية، وقطاع 

ال�شوؤون ال�شحية،  واملراكز الطبية 

اجلامعية،  الطبية  للمدينة  التابعة 

وق����دم����ت اجل����ه����ات امل�������ش���ارك���ة 

اأبرز  بجانب  الأق�شام  عن  تعريفاً 

2017م  ع���ام  الإجن�����ازات خ���ال 

واخلطط املعتمدة لهذا العام.

املا�شي،  الثنني  اجلامعة  نظمت 

الأمن  الأم��ل..  »اإع��ادة  بعنوان  ندوة 

جمهورية  يف  والتنمية  وال�شتقرار 

اليمن«، وذلك برعاية معايل الدكتور 

بدران العمر مدير اجلامعة، تناولت 

جهود اململكة يف عملية اإعادة الأمل 

لل�شعب اليمني ال�شقيق وما تقوم به 

وم�شروعات  م��ب��ادرات  من  اململكة 

اليمن  يف  الأم��ن��ي  الو�شع  لتعزيز 

وحتقيق التنمية ب�شقيها القت�شادي 

والجتماعي.

للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  واأك��د 

العليا والبحث العلمي الدكتور اأحمد 

الأم��ل  اإع���ادة  عملية  اأن  ال��ع��ام��ري، 

يف  به  يحتذى  عاملًيا  من��وذًج��ا  تعد 

والإغاثية، حيث  الإن�شانية  الأعمال 

ت�شري خطة العمل على عدة حماور 

يف امل���وان���ئ والق��ت�����ش��اد وال��غ��ذاء 

والدواء وفتح معابر حدودية جديدة 

التحتية  والبنية  ال��ط��رق  واإ���ش��اح 

وج�شور  وبحرية  برية  طرق  واإن�شاء 

املدار�س  فتح  واإعادة  جوية جديدة، 

املجتمع  وتلبية حاجات  واجلامعات 

ال�شفري  وا�شتعر�س  وحل م�شكاته. 

ال�شعودي يف اليمن حممد اآل جابر، 

اإجمايل م�شاعدات اململكة اإىل اليمن 

 10.96 البالغة  ال��ي��وم  نهاية  حتى 

البنك  دعم  يف  املتمثلة  دولر  مليار 

امل��رك��زي، وامل�����ش��اع��دات الإمن��ائ��ي��ة، 

الثنائية،  احلكومية  وامل�����ش��اع��دات 

وامل�����ش��اع��دات امل��ق��دم��ة ل��ل��زائ��ري��ن 

اليمنني، وامل�شاعدات الإن�شانية.

تفا�شيل �ش� 5-4

مليارات دوالر مساعدات
المملكة لليمن

تكريم العلم والبحث.. سمة الدول المتقدمة
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بلغ عددهم 30 فائزًا ومكرمًا يف 8 فروع

أمير الرياض كرم الفائزين بجائزة الجامعة للتميز 
العلمي

رعى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري 

املا�سي،  الأرب��ع��اء  الريا�ض  منطقة 

احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي جل��ائ��زة جامعة 

امللك �سعود للتميز العلمي يف دورتها 

الفائزين، وذلك يف  ال�سابعة وتكرمي 

وبدئ  اجلا�سر،  حمد  ال�سيخ  قاعة 

ثم  ال��ك��رمي،  بالقراآن  التكرمي  حفل 

األ��ق��ى وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات 

العليا والبحث العلمي الدكتور اأحمد 

العامري، كلمة رحب فيها ب�سمو اأمري 

م�سرياً  واحل�سور،  الريا�ض  منطقة 

�سجلت  �سعود  امللك  جامعة  اأن  اإىل 

ه���ذا ال��ع��ام اأك���ر م��ن 350 ب���راءة 

اخرتاع بني اإيداع ون�سر ومنح، ليكون 

املمنوحة  ب��راءات الخ��رتاع  جمموع 

للجامعة قرابة 1052 براءة اخرتاع 

يف خمتلف التخ�س�سات.

فخر واعتزاز

فخره مبا  عن  العامري  د.  وعرب 

اخرتاع  ب��راءات  من  اململكة  �سجلته 

ال���رباءات  مكتب  يف  املا�سي  ال��ع��ام 

ي��ف��وق جميع ما  ال���ذي  الأم��ري��ك��ي��ة 

ما  العربية جمتمعة؛  ال��دول  �سجلته 

يعطي دللة وا�سحة عن حجم الدعم 

التعليم  قطاع  يالقيه  الذي  ال�سخي 

والبحث العلمي يف بالدنا الغالية من 

القيادة الر�سيدة - اأيدها اهلل - التي 

توؤمن اإمياناً عميًقا اأن تقدم البلدان 

بتطور  مرهون  وازدهارها  وتطورها 

نظمها التعليمية والبحثية.

تتويج للعمل البحثي

اجلامعة  وك��ي��ل  األ��ق��ى  ذل��ك  بعد 

كلمة  ال�سلمان  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 

مدير اجلامعة ثمن فيها رعاية �سمو 

تكرمي  حلفل  الريا�ض  منطقة  اأم��ري 

ال�سابعة جلائزة  الدورة  الفائزين يف 

فروعها  يف  العلمي  للتميز  اجلامعة 

الثمانية، م�سرياً اإىل اأن هذه اجلائزة 

تاأتي تتويجاً دورياً للعمل البحثي يف 

العلمي  بالبحث  لالرتقاء  اجلامعة 

جودةً وغزارةً بهدف ت�سجيع من�سوبي 

اجل��ام��ع��ة م��ن ال��ب��اح��ث��ني وال��ط��الب 

التميز  م��ن  مزيد  على  وحتفيزهم 

واإعطائهم حقهم  العلمي،  والتناف�ض 

من احلفاوة والتكرمي وتقدمي التهنئة 

لهم حل�سولهم على هذه اجلائزة.

واأكد اأن ما يزيد من اأهمية هذه 

املرحلة حت��دي��داً  ه��ذه  اجل��ائ��زة يف 

اأنها تتوافق مع توجهات روؤية اململكة 

العلمي  البحث  اأن  مو�سحاً   ،2030
اأدوات  اأهم  اأحد  والإب��داع  والبتكار 

اإىل  توؤدي  �سوف  التي  الروؤية  تنفيذ 

وال�ستدامة  والإن��ت��اج��ي��ة  التطوير 

الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  يف  وت�����س��ه��م 

للمملكة بحول اهلل.

اإعالن الفائزين

بدوره اأعلن عميد البحث العلمي 

ال��دك��ت��ور خ��ال��د احل��م��ي��زي اأ���س��م��اء 

الفائزين باجلائزة بفروعها الثمانية 

البالغ عددهم 30 فائزاً، حيث ا�ستلم 

احلفل  راعي  من  جوائزهم  اجلميع 

�سمو اأمري منطقة الريا�ض.

الريا�ض  منطقة  اأمري  �سمو  وقال 

املنا�سبة:  بهذه  �سحفي  ت�سريح  يف 

نحن يف جامعة متميزة ونح�سر حفاًل 

عطاءات  �سك  ب��ال  وه���ذه  متميزاً، 

وا�سحة لهذا الوطن من �سيدي خادم 

احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده 

الأمني حفظهما اهلل.

جامعة  �سك  بال  �سموه:  واأ�ساف 

امللك �سعود معروفة يف هذا املجال 

ك��ل عام  وت�سعدنا  ط��وي��ل  ب��اع  ول��ه��ا 

مبثل هذه املنا�سبة التي توؤكد م�سرية 

يف  وان��ط��الق��ه��ا  ال�سليمة  اجل��ام��ع��ة 

جمال البحث العلمي والتميز يف كل 

املجالت.

هو  البحث  ق��ائ��اًل:  �سموه  وختم 

وك��ون جامعة  املتقدمة  ال��دول  �سمة 

امل��ل��ك ���س��ع��ود ب��ه��ذا ال��ت��م��ي��ز وه��ذا 

اأنا  امل�ستوى،  هذا  اإىل  ت�سل  العمل 

اأ�سجل �سكري وتقديري ملعايل مدير 

هيئة  ولأع�����س��اء  ولنائبه  اجل��ام��ع��ة 

هذه  على  عمل  من  ولكل  التدري�ض 

وتقديراً  حتية  وللفائزين  اجل��ائ��زة 

وتهنئة على هذه الأدوار التي يقومون 

بها واأرجو لهم التوفيق يف مثل هذا 

املجال واأكر.

فروع اجلائزة واملكرمون

فرع جائزة امل�سرية العلمية املتميزة

- ف����از ب���ه���ذه اجل����ائ����زة ل��ف��رع 

اأ.  والهند�سية  العلمية  التخ�س�سات 

د. عمر بن �سامل العطا�ض

الكيمياء  ق�سم  العلوم  كلية  م��ن 

احليوية، وذلك عن م�سريته العلمية 

املتميز  ال��ع��ل��م��ي  ون�����س��ره  احل��اف��ل��ة 

وخدمة اجلامعة واملجتمع على مدى 

41 عاماً يف جمال الكيمياء احليوية، 
ورق��ة   200 ي��ق��ارب  م��ا  ن�سر  حيث 

علمية، واألف 3 كتب علمية، واأ�سرف 

ودكتوراه  ماج�ستري  ر�سالة   40 على 

باجلامعة.

- وفاز باجلائزة لفرع التخ�س�سات 

بن  خالد  د.  اأ.  منا�سفة،  ال�سحية، 

ق�سم  الطب  كلية  من  الربيعان  علي 

اأمرا�ض الباطنة، وذلك عن م�سريته 

العلمي  ون�����س��ره  احل��اف��ل��ة  العلمية 

واملجتمع  اجلامعة  وخدمة  املتميز 

ما  ن�سر  38 عاماً، حيث  على مدى 

يزيد عن 100 ورقة علمية واألف 5 

كتب وحقق براءتي اخرتاع.

د.  اأ.  منا�سفة،  باجلائزة  وفاز   -

كلية  م��ن  العنزي  قاعد  ب��ن  ف��ار���ض 

ال�سيدلة ق�سم ال�سيدلنيات، وذلك 

عن م�سريته العلمية احلافلة ون�سره 

اجلامعة  وخ��دم��ة  املتميز  العلمي 

وامل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى م���دى 21 ع��ام��اً، 

اأ�سفرت عن ن�سر 159 ورقة علمية 

وتاأليف 7 كتب علمية، اإ�سافة اإىل 8 

براءات اخرتاع م�سجلة دولياً واأ�سرف 

على ما يقرب من 50 ر�سالة علمية.

ف���رع  يف  ب����اجل����ائ����زة  وف�������از   -

التخ�س�سات الإن�سانية اأ. د. حممد 

كلية  م��ن  الهدلق  عبدالرحمن  ب��ن 

واآدابها،  العربية  اللغة  ق�سم  الآداب 

فيصل بن بندر: البحث سمة الدول المتقدمة والجامعة متميزة في هذا المجال 
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احلافلة  العلمية  م�سريته  عن  وذلك 

ون�����س��ره ال��ع��ل��م��ي امل��ت��م��ي��ز وخ��دم��ة 

 39 م��دى  على  واملجتمع  اجلامعة 

يزيد عن  ما  بن�سر  قام  عاماً، حيث 

40 بحثاً وتاأليف 4 كتب والإ�سراف 
على 10 ر�سائل.

فرع جائزة جودة البحث العلمي

الأول يف فرع  املركز  - حاز على 

اأ.  والهند�سية  العلمية  التخ�س�سات 

د. �سعد بن حممد ال�سهري

الكيمياء،  ق�سم  العلوم  كلية  من 

وذل���ك ع��ن ج���ودة اإن��ت��اج��ه البحثي 

املن�سورة  وكثافة ال�ست�سهاد لأبحاثه 

الع�سوية  غ��ري  الكيمياء  جم��ال  يف 

وميكانيكا التفاعالت، حيث قام بن�سر 

ما يزيد عن 120 بحثاً يف جمالت 

م�سنفة بقاعدة بيانات �سبكة العلوم 

وذات معامل تاأثري مرتفع.

- وحاز على املركز الأول يف فرع 

التخ�س�سات ال�سحية اأ. د. خالد بن 

حممد اخلريف من كلية ال�سيدلة ق�سم 

جلودة  وذلك  الإكلينيكية،  ال�سيدلة 

ال�ست�سهاد  وكثافة  البحثي  اإنتاجه 

لأبحاثه  الإيجابية  البحثية  والقيادة 

تقنيات  تطوير  جم��ال  يف  املتميزة 

بالإ�سافة  الأدوي��ة،  حتليل  واأ�ساليب 

احليوية  التقنيات  ا�ستخدام  اإىل 

املتعلقة  الأب���ح���اث  يف  اجل��زي��ئ��ي��ة 

بالأمرا�ض وعالجها.

يف  العلمي  الن�سر  ج��ائ��زة  ف���رع 

جمالت النخبة

متنح  هذه اجلائزة للباحثني الذين 

دوري��ات  يف  العلمي  بالن�سر  ق��ام��وا 

هذه  تتطلب  ول  العاملية،  النخبة 

اجلائزة التقدم لها، حيث تقوم جلنة 

التقييم بح�سر الفائزين ممن تنطبق 

عليهم ال�سروط.

املركز  يف  اجل��ائ��زة  على  ح��از   *

من  �ساكر  عمران  حممد  د.  الأول 

بحثاً  لن�سره  وذل��ك  الهند�سة،  كلية 

عام   »Science« مبجلة  متميزاً 

.2017
- ويف املركز الثاين د. خالد علي 

ال��رتك��اوي م��ن كلية ال��ط��ب، وذل��ك 

بحثاً   15 ن�سر  يف  م�ساركته  ع��ن 

حيث  النخبة  جم��الت  يف  متميزاً 

يف جملة  بحثاً   13 ن�سر  يف  �سارك 

 Jama« وبحث يف جملة ،»Lancet«
مبجلة  اآخ��ر  وبحث   ،»Pediatrics

.»Lancet Global Health«

- ويف املركز الثالث فاز بامل�ساركة 

كل من اأ. د. اأحمد بن حمد الفرحان، 

اأ. د. �سالح بن عبدالرحمن القري�سي، 

اأ. د. خالد بن عبداهلل الر�سيد، من 

بحثاً  لن�سرهم  وذل��ك  العلوم،  كلية 

عام   »Science« مبجلة  متميزاً 

.2017

ف������رع ج����ائ����زة الك���ت�������س���اف���ات 

والبتكارات وترخي�ض التقنية

مت��ن��ح اجل���ائ���زة يف ه���ذا ال��ف��رع 

لالأعمال املندرجة حتت الكت�سافات 

والبتكارات  الطبية  وغ��ري  الطبية 

امل�سّجلة عاملياً، والتقنيات املرّخ�سة، 

قيمة  الأع��م��ال  لهذه  تكون  اأن  على 

م�سافًة، وم�سجلًة با�سم جامعة امللك 

�سعود.

ابتكاراً،   26 اجلائزة  لهذه  تقدم 

اأحمد  وقد فازت باجلائزة د. منال 

عبداهلل  امل��ل��ك  معهد  م��ن  ع��و���ض، 

لتقنية النانو، حيث �ساركت يف اإجناز 

18 براءة اخرتاع ممنوحة من هيئات 
دولية.

احل�سول  يف  التميز  جائزة  ف��رع 

على متويل خارجي للبحوث

فريق  لأف��راد  اجلائزة  متنح هذه 

على  ح�سل  ال��ذي  البحثي  امل�سروع 

اأع��ل��ى مت��وي��ل خ��ارج��ي ���س��واء من 

القطاع العام اأو اخلا�ض ومن داخل 

اململكة اأو خارجها.

م�سروعان  اجل��ائ��زة  لهذه  تقدم 

على  ح���از  وق���د  مم����ولن،  بحثيان 

بعنوان  البحثي  امل�����س��روع  اجل��ائ��زة 

»تقدمي خدمات وكفاءات ا�ست�سارية 

مركز  يف  التحول  م��ب��ادرات  لدعم 

الأورام الوطني«، وهو امل�سروع املمول 

من املجل�ض ال�سحي ال�سعودي والذي 

ري��ال،  ماليني   4 متويله  قيمة  تبلغ 

للفريق البحثي برئا�سة د. ماجد بن 

عبدالرحمن املا�سي، من كلية الطب.

فرع جائزة اأف�سل كتاب موؤلف

كتاب  لأف�سل  اجلائزة  هذه  متنح 

التخ�س�سات  م��ن  ك��ل  يف  م��وؤل��ف 

وتخ�س�سات  والهند�سية،  العلمية 

العلوم ال�سحية، وتخ�س�سات العلوم 

الجتماعية والإن�سانية.

- ح���از ع��ل��ى اجل���ائ���زة يف ف��رع 

التخ�س�سات الإن�سانية والجتماعية، 

التدري�ض  »ق��ي��ادة  ك��ت��اب  منا�سفة، 

الح�����رتايف« ت��األ��ي��ف د. ���س��ال��ح بن 

حممد  د.  اأ.  النفي�سة،  اإب��راه��ي��م 

النذير، من كلية الرتبية ق�سم املناهج 

وطرق التدري�ض. 

- وح���از ع��ل��ى اجل��ائ��زة يف ف��رع 

التخ�س�سات الإن�سانية والجتماعية، 

ال�سرية  »حت���ولت  كتاب  منا�سفة، 

اجلماهريية«  وممار�ساتها  الذاتية 

التميمي  بنت حممد  اأمل  د.  تاأليف 

من كلية الآداب ق�سم اللغة العربية.

- كما حاز على اجلائزة يف فرع 

التخ�س�سات الإن�سانية والجتماعية 

منا�سفة، كتاب »تاريخ �سبه اجلزيرة 

�سلوى  د.  تاأليف  ال��ق��دمي«  العربية 

الآداب  كلية  من  هو�ساوي،  حممد 

ق�سم التاريخ.

- وح���از ع��ل��ى اجل��ائ��زة يف ف��رع 

والهند�سية  العلمية  التخ�س�سات 

 Differential« كتاب  منا�سفة، 

Calculus« تاأليف اأ. د. اإبراهيم بن 
�سالح العليان، د. نا�سر بن تركي، د. 

حت�سني غزال، د. عبيد القحطاين، 

د. خالد خ�سان، من كلية العلوم ق�سم 

الريا�سيات.

- وح���از ع��ل��ى اجل��ائ��زة يف ف��رع 

والهند�سية  العلمية  التخ�س�سات 

منا�سفة، كتاب »اأ�س�ض هند�سة نظم 

ح�سني  د.  اأ.  تاأليف  وال���ري«  امل��ي��اه 

زين  ط��ارق  د.  اأ.  ال��غ��ب��اري،  حممد 

الأغ��ذي��ة  علوم  كلية  م��ن  العابدين، 

والزراعة ق�سم الهند�سة الزراعية.

فرع جائزة اأف�سل كتاب مرتجم

كتاب  لأف�سل  اجلائزة  هذه  متنح 

التخ�س�سات  م���ن:  ك��ل  يف  م��وؤل��ف 

وتخ�س�سات  والهند�سية،  العلمية 

العلوم ال�سحية، وتخ�س�سات العلوم 

الجتماعية والإن�سانية.

- ح���از ع��ل��ى اجل���ائ���زة يف ف��رع 

التخ�س�سات الإن�سانية كتاب »تعليم 

اللغة  تلتقي  التداولية وتعلمها حيث 

حممد  �سعد  د.  ترجمة  والثقافة« 

ال��ق��ح��ط��اين م���ن م��ع��ه��د ال��ل��غ��وي��ات 

العربية.

- وح���از ع��ل��ى اجل��ائ��زة يف ف��رع 

»مقدمة  كتاب  العلمية  التخ�س�سات 

ملوارد املياه والق�سايا البيئية« ترجمة 

مو�سى  بن  الر�سول  رب  عبد  د.  اأ. 

ال��ع��م��ران، م��ن كلية ع��ل��وم الأغ��ذي��ة 

والزراعة ق�سم الرتبة.

- وح���از ع��ل��ى اجل��ائ��زة يف ف��رع 

التخ�س�سات ال�سحية كتاب »الفيزياء 

الطبية« ترجمة د. خالد بن �سليمان 

بن عبدالرحمن  نا�سر  د.  الزمامي، 

الطبية  العلوم  كلية  من  اخلم�سي، 

التطبيقية ق�سم العلوم الإ�سعاعية.

فرع جائزة التميز البحثي لطالب 

اجلامعة واملبتعثني

- ط����الب ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا 

والهند�سية،  العلمية  التخ�س�سات 

ط��ال��ب  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى  ح����از 

الدكتوراه بكلية العلوم ق�سم الكيمياء 

الطالب اأيوب عبداهلل القدمي، وذلك 

لتميزه بالن�سر العلمي عايل اجلودة.

- ط����الب ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا 

على  ح��از  ال�سحية،  التخ�س�سات 

طالب  »م��ن��ا���س��ف��ة«  الأول  امل���رك���ز 

ق�سم  ال�سيدلة  بكلية  ال��دك��ت��وراه 

نا�سر  الطالب  ال�سيدلية  الكيماء 

�سامل ال�سكلية، كما حاز على املركز 

املاجي�ستري  طالب  »منا�سفة«  الأول 

ال�سيدلنيات  ق�سم  ال�سيدلة  بكلية 

الطالب فهد بن را�سد املري.

- ط����الب ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا 

التخ�س�سات الجتماعية والإن�سانية، 

»منا�سفة«  الأول  املركز  على  ح��از 

الرتبية ق�سم  بكلية  الدكتوراه  طالب 

عتيق  حممد  الطالب  النف�ض  علم 

اخل�سر، كما حاز على املركز الأول 

بكلية  ال��دك��ت��وراه  طالب  »منا�سفة« 

الرتبية ق�سم املناهج وطرق التدري�ض 

الطالب علي طاهر عثمان.

- الطالب املبتعثون، التخ�س�سات 

على  ح���ازت  والهند�سية،  العلمية 

الطالبة  »منا�سفة«  الأول  امل��رك��ز 

احلا�سب  ع��ل��وم  كلية  م��ن  املبتعثة 

واملعلومات ق�سم تقنية املعلومات اإىل 

جامعة Durham بربيطانيا

الطالبة اجلوهره حممد النا�سر، 

الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى  ح�����ازت  ك��م��ا 

من  املبتعثة  ال��ط��ال��ب��ة  »م��ن��ا���س��ف��ة« 

ق�سم  وال��زراع��ة  الأغذية  علوم  كلية 

جامعة  اإىل  والتغذية  الأغذية  علوم 

الطالبة  باأ�سكتلندا   Aberdeen
روب عبدالعزيز النا�سر.

- الطالب املبتعثون، التخ�س�سات 

ال�سحية، حازت على اجلائزة الطالبة 

الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  م��ن  املبتعثة 

اإىل  الأ�سعة  علوم  ق�سم  التطبيقية 

باأ�سرتاليا   Queensland جامعة 

الطالبة اأمل عبداهلل حمد ال�سليع.

- الطالب املبتعثون، التخ�س�سات 

حجب  مت  والإن�سانية،  الجتماعية 

ج���ائ���زة ه����ذا ال���ف���رع ن���ظ���راً ل��ع��دم 

املتقدمني متطلبات اجلائزة  حتقيق 

املنظمة،  الالئحة  ح�سب  ومعايريها 

مقارنة بالنتائج التي مت حتقيقها يف 

الأعوام املا�سية.

ال���ب���ك���ال���وري���و����ض،  ط������الب   -

التخ�س�سات العلمية والهند�سية، مت 

حجب جائزة هذا الفرع نظراً لعدم 

املتقدمني متطلبات اجلائزة  حتقيق 

املنظمة،  الالئحة  ح�سب  ومعايريها 

مقارنة بالنتائج التي مت حتقيقها يف 

الأعوام املا�سية.

ال���ب���ك���ال���وري���و����ض،  ط������الب   -

على  ح��از  ال�سحية،  التخ�س�سات 

اجلائزة طالبة البكالوريو�ض من كلية 

الطب: �سارة عبداهلل عبدالقادر.

ال���ب���ك���ال���وري���و����ض،  ط������الب   -

التخ�س�سات الإن�سانية والجتماعية، 

نظراً  الفرع  ه��ذا  جائزة  حجب  مت 

متطلبات  املتقدمني  حتقيق  لعدم 

الالئحة  ح�سب  ومعايريها  اجلائزة 

مت  التي  بالنتائج  مقارنة  املنظمة، 

حتقيقها يف الأعوام املا�سية.

د. العمر: البحث العلمي واالبتكار أهم أدوات تنفيذ رؤية 2030 والتي تسهم في التنمية االقتصادية للمملكة

د. العامري: مجموع براءات االختراع الممنوحة للجامعة قرابة 1052 في مختلف التخصصات
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تناولت جهود اململكة لتعزيز الو�صع االأمني وحتقيق التنمية ب�صقيها االقت�صادي واالجتماعي

»إعادة األمل في اليمن«.. ندوة بجامعة الملك سعود
السفير آل جابر: إجمالي مساعدات المملكة إلى اليمن 10.96 مليار دوالر

العامري: إعادة األمل تعد نموذجًا عالميًا يحتذى به في األعمال اإلنسانية واإلغاثية

العتيبي: إجمالي مساعدات المملكة للدول النامية منذ عام 1973م حوالي 152مليار دوالر

املا�ضي،  االثنني  اجلامعة  نظمت 

ن��دوة بعنوان »اإع��ادة االأم��ل.. االأمن 

جمهورية  يف  والتنمية  واال�ضتقرار 

ال��ي��م��ن«، ب��رع��اي��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور 

بدران العمر مدير اجلامعة لت�ضليط 

ال�ضوء على جهود اململكة يف عملية 

اإعادة االأمل لل�ضعب اليمني ال�ضقيق 

م��ب��ادرات  م��ن  اململكة  ب��ه  تقوم  وم��ا 

االأمني  الو�ضع  لتعزيز  وم�ضروعات 

ب�ضقيها  التنمية  وحتقيق  اليمن  يف 

االقت�ضادي واالجتماعي.

منوذج عاملي

لوكيل  بكلمة  ال���ن���دوة  ا�ضتهلت 

والبحث  العليا  للدرا�ضات  اجلامعة 

العامري،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  العلمي 

اأكد فيها اأن عملية اإعادة االأمل تعد 

منوذًجا عاملًيا يحتذى به يف االأعمال 

ت�ضري  حيث  واالإغ��اث��ي��ة،  االإن�ضانية 

يف  حم���اور  ع��دة  على  العمل  خطة 

وال��دواء  والغذاء  واالقت�ضاد  املوانئ 

وفتح معابر حدودية جديدة واإ�ضالح 

الطرق والبنية التحتية واإن�ضاء طرق 

برية وبحرية وج�ضور جوية جديدة، 

واجلامعات  امل��دار���س  فتح  واإع����ادة 

وت��ل��ب��ي��ة ح���اج���ات امل��ج��ت��م��ع وح��ل 

م�ضكالته، اإىل جانب اإعادة ال�ضرعية 

وحماية املدنيني من التمرد احلوثي، 

االإيرانية  لالأطماع  بحزم  والت�ضدي 

ويف  باأ�ضرها  العربية  املنطقة  يف 

اليمن ال�ضقيق على وجه اخل�ضو�س.

اململكة اأمام  حتديات 

الندوة  اأن  العامري  د.  واأو���ض��ح 

من  اأ�ضا�ضية  اأربعة حماور  �ضتناق�س 

حمور  ه��ي  جل�ضات،  ث���الث  خ���الل 

حمور  واالإغ��اث��ة،  االإن�ضانية  التنمية 

الرعاية  حمور  االقت�ضادية،  التنمية 

على  للق�ضاء  الطبية  واخل��دم��ات 

واالأم��را���س، وحم��ور حتقيق  االأوبئة 

االأم����ن واالأم�����ان وح��م��اي��ة االأب��ري��اء 

واملن�ضاآت املدنية.

وقال: »يقع على عاتق اجلامعات 

كبرية  وطنية  م�ضوؤولية  ال�ضعودية 

الإجراء  والتعاون  اجلهود  تكثيف  يف 

الدرا�ضات والبحوث وتنظيم الندوات 

وور�س العمل التي من �ضاأنها ت�ضليط 

ال�ضيا�ضية  ال��ق��رارات  على  ال�ضوء 

التي  واالق��ت�����ض��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

 - اهلل  رع��اه��ا   - ال��دول��ة  تنتهجها 

واالأم��ن  اال�ضتقرار  اأج��ل حتقيق  من 

العربية  وللمنطقة  للمملكة  والتنمية 

التي  التحديات  ومواجهة  باأ�ضرها، 

احل��وار  ودول  اململكة  لها  تتعر�س 

وع�ضكرياً،  واق��ت�����ض��ادي��اً  �ضيا�ضياً 

عمليتي  القرارات  هذه  راأ���س  وعلى 

عا�ضفة احلزم واإع��ادة االأم��ل، التي 

حملًيا  والتاريخ  املجد  �ضي�ضطرها 

وعربًيا واإ�ضالمًيا ودولًيا«.

بلد جوار وتاريخ

ب���ع���د ذل�����ك ب�������داأت اجل��ل�����ض��ات 

يف  �ضارك  حيث  للندوة،  امل�ضاحبة 

اجلل�ضة االأوىل التي اأدارها الدكتور 

ع��ب��داهلل احل��م��ادي، ك��ل م��ن �ضفري 

خادم احلرمني ال�ضريفني لدى اليمن 

وممثل  جابر،  اآل  �ضعيد  بن  حممد 

العتيبي،  فالح  بن  فهد  املالية  وزارة 

والدكتور يف ق�ضم االإعالم باجلامعة 

والدكتور  بن عبداهلل مهيوب،  جازم 

والدكتور  من�ضور،  بن حممد  ح�ضن 

عبدامللك املخاليف .

خ��الل  ج��اب��ر  اآل  ال�ضفري  واأك����د 

بلد  اليمن  جمهورية  اأن  اجلل�ضة، 

باململكة  جتمعها  تاريخ  وبلد  ج��وار 

العالقة  جانب  اإىل  ق��راب��ة،  �ضالت 

ناحية  م��ن  ���ض��واء  اال���ض��رات��ي��ج��ي��ة 

االأفراد اأو احلكومات.

الأزمة م�سار 

وا�ضتعر�س ال�ضفري اآل جابر م�ضار 

االأزمة يف اليمن منذ عام 2011 حتى 

ه��ذا العام 2014 وم��ا م��رت به من 

املبادرة اخلليجية التي نقلت ال�ضلطة 

�ضلمياً من الرئي�س ال�ضابق اإىل الرئي�س 

احلوثية  امللي�ضيا  وانقالب  احل��ايل، 

االإرهابية على االتفاق و�ضنها هجوًما 

ع��م��ران  حم��اف��ظ��ة  ع��ل��ى  لل�ضيطرة 

والعا�ضمة �ضنعاء يف �ض�بتمرب 2014، 

ثم ا�ضتعر�س م�ضار االأزمة من 2015 

امللي�ضيا  بانقالب  2016 ممثاًل  اإىل 

احلوثية على االتفاق واحتجاز الرئي�س 

ال�ضرعي ورئي�س حكومته واأع�ضائها، 

اململكة  ه��ادي تدخل  الرئي�س  وطلب 

من  �ضعبه  الإن��ق��اذ  التحالف  ودول 

امللي�ضيات، ثم ا�ضتعر�س م�ضار االأزمة 

التي   2018 اإىل   2015 ع���ام  م��ن 

االنقالبية  امللي�ضيا  رف�س  يف  متثلت 

لالأمم  الع�ام  االأمي�ن  مبع�وث  مب�ادرة 

احلدي�دة،  ب�ض�اأن  لليم�ن  املتح�دة 

وا�ضتمرار اإي�ران ف�ي تهري�ب ال�ضالح 

وال�ضواريخ البال�ض�تية ال�ض�تهداف مك�ة 

وم�دن  الري�ا�س  والعا�ضم�ة  املكرم�ة 

امللي�ض�يا  اإعاقة  جانب  اإىل  اململكة، 

احلوثي�ة املدعومة من اإي��ران و�ض�ول 

امل�ض�اعدات االإغاثية واالإن�ض�انية لليم�ن 

ونهب البن�ك املرك�زي واإره�اب وجتويع 

ال�ض�عب اليمني، وما تاله من اإعالن 

العربية  اململك�ة  بقي�ادة  التحال�ف 

العملي�ات  خط�ة  اإط���الق  ال�ضعودية 

االإن�ض�انية ال�ض�املة ف�ي اليم�ن.

ال�ساملة العمليات  خطة 

وتناول ال�ضفري اآل جابر، اإجمايل 

حتى  اليمن  اإىل  اململكة  م�ضاعدات 

مليار   10.96 البالغة  ال��ي��وم  نهاية 

دوالر املتمثلة يف دعم البنك املركزي، 

وامل�ضاعدات  االإمنائية،  وامل�ضاعدات 

وامل�ضاعدات  الثنائية،  احلكومية 

امل���ق���دم���ة ل���ل���زائ���ري���ن ال��ي��م��ن��ني، 

وامل�ضاعدات االإن�ضانية.

واأو�ضح اأن خطة العمليات ال�ضاملة 

يف اليمن تهدف اإىل حت�ض�ني الو�ض�ع 

االإن�ض�اين على نط�اق وا�ض�ع و�ض�امل 

االإغ��اث�����ي  ال��دع�����م  تقدي�م  يتج�اوز 

واإىل  واالإي��وائ��ي  والطب�ي  والغذائ�ي 

للمنظم�ات  املال�ي  الدع�م  تقدي�م 

اليمن�ي  املرك�زي  والبن�ك  الدولي�ة 

وامل�ض�تقات النفطي�ة، وزي�ادة املناف�ذ 

ق�درات  وتو�ض�عة  واجلوي�ة،  الربي�ة 

للط�رق  التحتي�ة  والبني�ة  امل��وان��ئ 

وامل��ط�����ارات ف�����ي ال��ي��م�����ن، وزي�����ادة 

االإغاثي�ة  ال�ض�حنات  م�ن  ال�����واردات 

م�ع  اليمني�ة،  للجمهوري�ة  والتجاري�ة 

العم�ل م�ع االأم�م املتح�دة عل�ى تعزي�ز 

اإج�راءات عملي�ات التفتي��س لل�ض�فن 

اآلي�ة  وف�ق  احلدي�دة  ملوان�ي  املتجه�ة 

 »UNVIM« والتفتي��س  التحق�ق 

ف�ي جيبوت�ي.

امل�ستهدف زاد عن 

وزارة  مم��ث��ل  ك�ضف  جهته  م��ن 

اأن  العتيبي،  فالح  بن  فهد  املالية 

لدعم  اململكة  قدمته  م��ا  اإج��م��ايل 

ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��ي��م��ن��ي ب��ل��غ 3 

لدى  نقدية  ودائ��ع  دوالر  مليارات 

اأن  اإىل  م�����ض��رًيا  امل��رك��زي،  البنك 

اإج���م���ايل م��ا ق��دم��ت��ه امل��م��ل��ك��ة من 

عام  منذ  النامية  للدول  م�ضاعدات 

152مليار  ال���  ق��راب��ة  بلغ  1973م 
دوالر، مو�ضًحا اأن ن�ضبة ما قدمته 

امل�ضتهدفة  الن�ضبة  عن  زاد  اململكة 

م��ن ال��ع��ون االإمن���ائ���ي م��ن ب���االأمم 

املحلي  الناجت  اإجمايل  من  املتحدة 

لتلك الدول الذي �ضمل م�ضاعدات 

غري م�ضردة وغري مقيدة وقرو�ضاً 

 95 منها  ا�ضتفادت  مي�ضرة  مالية 

ال��ق��ارات  خمتلف  يف  نامية  دول���ة 

واالإ�ضالمية.  العربية  الدول  خا�ضة 

ونوه مبا يقدمه ال�ضندوق ال�ضعودي 

النامية  ل��ل��دول  دع��م  م��ن  للتنمية 

االأ���ض��ا���ض��ي��ة،  االح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 

حيث بلغ اإجمايل القرو�س املقدمة 

 13 م��ن  اأك���ر  ال�ضندوق  قبل  م��ن 

مليار دوالر.

ماأ�ساوي واقع 

بدوره ا�ضتعر�س الدكتور يف ق�ضم 

من�ضور  ح�ضن  باجلامعة  االإع����الم 

دور االإعالم يف عملية اإعادة االأمل، 

الواقع  الدكتور املخاليف  تناول  فيما 

لل�ضعب  واالج��ت��م��اع��ي  االق��ت�����ض��ادي 

امللي�ضيا  ���ض��ب��ب��ت��ه  ال�����ذي  ال��ي��م��ن��ي 

النقاط  اأه��م  م�ضتعر�ًضا  االنقالبية 

انت�ضال  خ��الل��ه��ا  م��ن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 

املاأ�ضاوي  واقعه  من  اليمني  ال�ضعب 

املحلية  اجلهود  ت�ضافر  يف  املتمثلة 

واالإقليمية والدولية وتوظيف االآليات 

االأع��م��ال من  ري���ادة  كافة مب��ا فيها 

خالل تاأ�ضي�س م�ضاريع خا�ضة تت�ضم 

واال�ضتدامة.فيما  والنمو  ب��االإب��داع 

تناولت حماور اجلل�ضتني االأخريتني 

امللك  مركز  ودور  االإن�ضانية  التنمية 

االإن�ضانية  واالأعمال  لالإغاثة  �ضلمان 

اإع��ادة  االإغ��اث��ي��ة وعملية  وال��ربام��ج 

االأمل، اإىل جانب املحور االقت�ضادي 

التي  واخل��دم��ات  امل�ضاريع  واأ�ضكال 

قدمتها اململكة للمقيمني والالجئني، 

والدعم املايل املقدم من اململكة لدعم 

البنك املركزي اليمني، كذلك املحور 

املتمثل  االأم��ن��ي  وامل��ح��ور  ال�ضحي، 

اال�ضتباك  ق��واع��د  تغيري  كيفية  يف 

الع�ضكري للتوافق مع اأهداف عملية 

اإعادة االأمل، وان�ضجام وتوافق االأداء 

الع�ضكري امليداين مع قواعد القانون 

حقوق  ومعاهدات  ومواثيق  ال��دويل 

االإن�ضان الدولية، وطبيعة االإجراءات 

تكفل  التي  الع�ضكرية  وال�ضمانات 

واملن�ضاآت  الب�ضرية  االأرواح  حماية 

والقطاعات املدنية.
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د. البرعي: %50 من المؤسسات الحكومية اليمنية أصبحت خارج الخدمة

د. الخالدي: الحوثيون ال يكترثون بمصير الشعب بقدر أطماعهم نحو السلطة

د. الطياش: لن تتكرر صورة حزب الله في اليمن

ويف �جلل�سة �لثانية �لتي تر�أ�سها 

�لعنزي  دب��ك��ل  ب��ن  ع��ل��ي  �ل��دك��ت��ور 

�إد�رة  على  �مل�سرف  فيها  و�سارك 

فهد  �ل��دك��ت��ور  �ل�سحيفة  وحت��ري��ر 

�لطيا�ش، و�لدكتور �سابر ح�سن طر 

و�لدكتور  �خلالد  غالب  و�لدكتور 

���س��ام��ر �جل��ط��ي��ل��ي، و�ل��ت��ي حت��دث 

حول    �لطيا�ش  فهد  �لدكتور  فيها 

�أن  �إمكانية  وعدم  �ليمن  جمهورية 

ت��ك��ون ���س��ورة م��ك��ررة حل��زب �هلل، 

�سورة  هناك  تكون  »لن  قال:  حيث 

�ليمن،  يف  �هلل  ح��زب  م��ن  م��ك��ررة 

عا�سفة  �أ���س��ب��اب  م��ن  �سبب  وه��ذ� 

يف  يعي�ش  �حلديث  و�ليمن  �حل��زم، 

�سر�ع طائفي وقبلي متجدد«.

الأمل نظرية 

وتطرق د. فهد �لطيا�ش لنظرية 

على  ت��ط��وره��ا  ط��رق  مبيناً  �لأم���ل 

جمموعة من �لعلماء قائاًل: تطورت 

علمية  م��ق��ارب��ة  �لأم�����ل..  ن��ظ��ري��ة 

يد  على  �لعربي  �لتحالف  جلهود 

جمموعة من �لعلماء ومنهم �سنايدر 

و�يرفنج و�أندر�سون »1991«، حيث 

هناك  ف��ر���س��ي��ات:  �سنايدر  و���س��ع 

�لأم��ل  معرفاً   ،»2000« ع��ام  �أم��ل 

�لإيجابي  �لتحفيز  من  »حالة  باأنه: 

و�لتفاعلي بني مكونات ثالثة: 

- �لأهد�ف: وهي مر�ساة �سفينة 

مطاف  ون��ه��اي��ة  وبو�سلتها  �لأم���ل 

�ملتاأمل.   �لتفكري 

 Pathway �لأف��ك��ار  م�سار   -

حتقيق  ط��رق  وه��ي    thoughts
�لأمل وم�سالكه �لقابلة للعبور.

 Agency �ل��ع��ب��ور  حم��ف��ز�ت   -

�لكيانات  ت�سور  وه��ي   ،thoughts
وحتديد م�سالك �لعبور لتحقيق �لآمال. 

�لتي    Barriers �ل��ع��و�ئ��ق   -

�لأه���د�ف  حتقيق  طريق  يف  تقف 

فن�ست�سلم �أو نفتح طريقاً �آخر.

�سابر ح�سن  �لدكتور  �سدد  فيما 

»ت��ع��دد �حل�����س��اب��ات  �أن  ط��ر ع��ل��ى 

لالإغاثة  �سلمان  �مللك  ملركز  �لتابعة 

على من�سة �ليوتيوب -مع �ختالف 

ملعاجلة،  يحتاج  للقناة-  �مل�سمى 

�لق�س�ش  على  �لرتكيز  من  ولب��د 

�أهمية  �أكرث  تعترب  �لتي  �لإن�سانية 

وتاأثري�ً من �لأرقام«.

ويف �جلل�سة �لثالثة �لتي تر�أ�سها 

�ل��ع��ام��ري وكيل  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور 

و�لبحث  �لعليا  للدر��سات  �جلامعة 

�لعلمي و�سارك فيها �لدكتور حمرز 

�ملخاليف،  عبد�هلل  �لأ�ستاذ  غايل، 

و�لدكتور  لبدة  بن  حيالن  �لأ�ستاذ 

�ل��ع��زي ب��ن علي �ل��ربع��ي، �أك��د بن 

�لإعالم  ق�سور  �أن��و�ع  من  �أن  لبدة 

�لتب�سيط  �ليمن  �أزم��ة  يف  �ل��دويل 

�ل�سر�ع  مكونات  ب��اأن  فيه  �ملبالغ 

�أرغمت  د�خلية  �أط���ر�ف  ب��ني  ه��ي 

و�إغ��ف��ال  �لتدخل  على  �ل�سعودية 

�إىل  بالإ�سافة  �لإي���ر�ين،  �لتدخل 

�ختز�ل �لنقل �لإعالمي على �سور 

قنو�ت  ت�سورهم  �لذين  �ل�سحايا 

ف�سائل  م��ن  م��دع��وم��ة  �أو  ح��وث��ي��ة 

�ل�سر�ع �لأخرى، فهو يعترب ق�سوًر� 

فيما  �ل���دويل،  �لإع���الم  جانب  من 

�أع��ت��رب �ل��دك��ت��ور حم���رز غ���ايل �أن 

هو  ل��الإغ��اث��ة  �سلمان  �مل��ل��ك  م��رك��ز 

لالأعمال  �لأه��م  �ل�سعودي  �ل��ذر�ع 

�لإن�سانية.

التعليمية الأزمة 

عن  �لربعي  �لعزي  د.  وحت��دث 

جمال  يف  �لإغ��اث��ي��ة  �ململكة  جهود 

�لتعليم يف �ليمن قائاًل: مير �ليمن 

تعقيًد�  و�لأكرث  �لأ�سو�أ،  هي  باأزمة 

�ندلع  فمنذ  �ملعا�سر،  تاريخه  يف 

21�سبتمرب  يف  �ل��ر�ه��ن��ة  �حل���رب 

�لدولة  موؤ�س�سات  تعر�ست  2014م 
وق��ط��اع��ات��ه��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة لأ����س���ر�ر 

ج�����س��ي��م��ة �أخ���رج���ت ب��ع�����س��ه��ا عن 

�خلدمة و�أ�سابت �لأخرى بالت�سظي 

ت�سري  ح��ي��ث  �ل����ت����و�زن.  وف���ق���د�ن 

�لتقارير �لدولية �أن �أكرث من 50% 

�أ�سبحت  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  من 

بنيتها  تعر�ش  بعد  �خلدمة  خ��ارج 

و�نقطاع  مبا�سرة  لأ�سر�ر  �لتحتية 

توقف  ب�سبب  �لعمل  عن  موظفيها 

�لأمم  منظمة  فبح�سب  مرتباتهم. 

 »1.25« ف��اإن  »يوني�سيف«  �ملتحدة 

م��ل��ي��ون م��وظ��ف ح��ك��وم��ي ف��ق��دو� 

يذكر  دخ��ل  دون  وب��ات��و�  رو�ت��ب��ه��م 

�لقطاع  موظفي  من   70% و�سرح 

�خلا�ش من �أعمالهم.

خ��ل��ف��ت  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع  ويف 

هي  تعليمية  �أزمة  �لر�هنة  �حلرب 

�ملعا�سر  �ليمن  ت��اري��خ  يف  �لأ���س��و�أ 

�لتعليمية  �لأزم��ات  �أ�سخم  و�إحدى 

بعد  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  يف 

�لتالميذ  عدد  و�سل  حيث  �سوريا، 

تعليمهم  مو��سلة  م��ن  �مل��ح��روم��ني 

ب�»1.7«  مقارنة  مليون   »3.5« �إىل 

ثلث  وتعر�ست  �حلرب،  قبل  مليون 

لأ�سر�ر خمتلفة  �لتعليمية  �ملد�ر�ش 

�ملبا�سر  للق�سف  تعر�سها  نتيجة 

لأع��م��ال  ����س��ت��خ��د�م��ه��ا  ب�سبب  �أو 

�سرف  توقف  �أدى  كما  ع�سكرية، 

�إىل  �ملعلمني  م��ن   70% م��رت��ب��ات 

تعرث  و�إىل  �مل��د�ر���ش  �آلف  �إغ���الق 

�لفنية  و�مل��ع��اه��د  �جل��ام��ع��ات  عمل 

و�ملهنية.

ع���وه���د  غ����ال����ب  د.  وت�����ن�����اول 

�ل�سيا�سية-  �لعلوم  �خلالدي- ق�سم 

مبيناً  �ليمن  يف  �لإن�سانية  �ملاأ�ساة 

�ل�سر�عات  طبيعة  عن  ناجمة  �أنها 

د�م��ت  و�ل��ت��ي  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ليمنية 

ثالثة  ح��و�يل  منذ  متو��سل  ب�سكل 

�أث��ب��ت��ت  ع��ق��ود، ويف ه���ذه �ل��ف��رتة 

�سو�ء  �ملختلفة  �ليمنية  �لقياد�ت 

�حلوثيني �أو حزب �ملوؤمتر وغريهما 

�ل�سعب  مب�����س��ري  �ك��رت�ث��ه��م  ع���دم 

�جلاحمة  �أطماعهم  بقدر  �ليمني 

نحو �ل�سلطة و�لت�سبث بها. 

�لتي  �لع�سكرية  �لإج���ر�ء�ت  �أم��ا 

ب�سكل  �ململكة  وتتخذها  �تخذتها 

من  �لكثري  �ملدنيني  لتجنيب  يومي 

فلول  كثرية،  فهي  �حل��رب  ماآ�سي 

وحم��اولت  �ملدنيني  على  �خل��وف 

لكانت  �حل����رب  ن��ت��ائ��ج  جت��ن��ي��ب��ه��م 

فالقدرة  زمن،  منذ  �نتهت  �حلرب 

عالية  �لتحالف  لطائر�ت  �لقتالية 

بني  �حلوثيني  �ختباء  ولكن  ج��ًد�، 

�ت��خ��اذ  �ل�سعب  م��ن  يجعل  �مل���دن 

�حل�����س��م  �أو  �ل��ق�����س��ف  ق�������ر�ر�ت 

�لع�سكري، وبالتايل من �أجل حماية 

�ملدنيني.
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توقيع اتفاقية إلنشاء مجمع تعليمي بالجامعة

ورشة أساسيات التشخيص المختبري للعدوى الطفيلية
طالبات »العلوم« يحتفلن باليوم العالمي لألرض

التدريس التشاركي.. لطالبات التربية

وّق����������ع م����������ع����������ايل م�����دي�����ر 

اجلامعة، رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 

الدكتور  باجلامعة  الريا�س  وادي 

مع  العمر اتفاقية ا�شتثمار  ب��دران 

برئي�س  ممثلة  الُكّتاب  دور  �شركة 

�شلطان  الأ���ش��ت��اذ  اإدارت��ه��ا  جمل�س 

يتم مبوجبها  احلديثي،  حممد  بن 

جممع تعليمي يت�شمن مركز  اإن�شاء 

لل�شفوف  ومدر�شة  اأط��ف��ال  ريا�س 

للمعلمات،  تدريب  ومركز  الأول��ي��ة 

بالإ�شافة اإىل مركز ت�شخي�س لذوي 

الحتياجات اخلا�شة. 

وت��������������ت��������������خ��������������ذ ه��������������ذه 

ال�شراكة ال�شتثمارية مع القطاع 

بناء وت�شغيل  اخلا�س �شكل اتفاقية 

واإعادة ملكية »BOT« لأر�س داخل 

احلرم اجلامعي للجامعة. 

���ش��ع��ادت��ه  معاليه عن  واأع�����رب 

متمنياً  اجل��دي��دة  ال�����ش��راك��ة  ب��ه��ذه 

الريا�س و�شركة  وادي  ل�����ش��رك��ة 

دور الُكّتاب التوفيق والنجاح يف هذا 

امل�شروع. 

رئي�س جمل�س  اأعرب  جانبه  ومن 

الُكّتاب عن  دور  ���ش��رك��ة  اإدارة 

�شعود  امللك  �شكره وتقديره جلامعة 

و�شركة وادي الريا�س، وعلى راأ�شهم 

معايل مدير اجلامعة رئي�س جمل�س 

الدكتور  الريا�س  وادي  �شركة  اإدارة 

الكبرية  الثقة  ملنحهم  بدران العمر 

للم�شاركة ال�شتثمارية يف امل�شروع.

لقاحات  اأب���ح���اث  ك��ر���ش��ي  اأق����ام 

الأم����را�����س امل��ع��دي��ة ور����ش���ة عمل 

ل��ل��ط��ال��ب��ات ب��ع��ن��وان »اأ���ش��ا���ش��ي��ات 

ال��ت�����ش��خ��ي�����س امل��خ��ت��ري ل��ل��ع��دوى 

 Basics in« ال���ط���ف���ي���ل���ي���ة« 

 Laboratory diagnosis of
قدمتها   »parasitic infections
اأ�شتاذ  عبداحلكيم  روي��دا  الدكتورة 

م�شاعد علم الطفيليات بكلية العلوم.

�شهدت الور�شة اإقبالً �شديداً من 

جامعات  من  فح�شرن  الطالبات، 

الأم�����رية ن����ورة، والإم�����ام والأم����ري 

�شطام.

ال��ه��دف  ال��ور���ش��ة  وق���د حققت   

الطالبات  ا���ش��ت��ف��ادة  يف  امل��ط��ل��وب 

واحل�������ش���ور، ح��ي��ث ط��رح��ن بع�س 

متمنني   وال�شتف�شارات،  الت�شاوؤلت 

تكرار وطرح مثل هذه الور�شة التي 

تخت�س يف علم احليوان، وتعد الدورة 

ي�شعى  والتي  املتميزة  الأع��م��ال  من 

كر�شي لقاحات الأمرا�س املعدية اإىل 

دعمها وت�شجيعها ملا لها من مردود 

الطالبات  م��ه��ارات  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي 

وتعزيًزا ملهارتهن العلمية.

املجتمع  خ��دم��ة  جل��ن��ة  ن��ظ��م��ت 

بكلية العلوم تزامناً مع اليوم العاملي 

للأر�س والذي يوافق 22 اأبريل من 

كل عام معر�شاً بيئياً توعوياً م�شوراً 

حتت �شعار »ل للتلوث البل�شتيكي« 

بالتعاون مع الهيئة ال�شعودية للحياة 

مب�شاركة  الكلية  بهو  يف  الفطرية 

ومن�شوبات  ط��ال��ب��ات  م��ن  ف��اع��ل��ة 

الكلية بهدف ن�شر الوعي بالهتمام 

ب��ب��ي��ئ��ة ك���وك���ب الأر��������س، وت��ع��زي��ز 

الإيجابي  البيئي  ال�شلوك  اأهمية 

املحافظة  يف  اليومية  واملمار�شات 

يف  ي�شهم  مم��ا  البيئة  �شحة  على 

اأثقلت  التي  الأ���ش��رار  من  التقليل 

كاهل الأر�س.  وقد مت الرتكيز هذا 

ا�شتهلك  تقلي�س  دور  على  العام 

ال��ب��ل���ش��ت��ي��ك واإع������ادة ا���ش��ت��خ��دام 

امل����واد يف ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة و���ش��ون 

تقدمي  مت  حيث  الطبيعية،  امل��وارد 

ع��رو���س ت��وع��وي��ة لإع�����ادة ت��دوي��ر 

مناذج  واأي�ًشا  البل�شتيكية  امل��واد 

من  تدويرها  معاد  بل�شتيكية  ملواد 

ال��راج��ح،  العنود  الطالبة  ت�شميم 

ك��م��ا مت ت���وزي���ع ح��ق��ائ��ب ت��وع��وي��ة 

التلوث  خماطر  حول  وبرو�شورات 

البل�شتيكي من اإعداد الهيئة. 

اأجمل  م�شابقة  تقدمي  مت  كذلك 

تنظيم  وقد مت  م�شورة،  بيئية  فكرة 

نادين  اأ.  م��ن  ك��ل  مب�شاركة  ال��رك��ن 

املغيليث، اأ. نورة الكبي�شي، والطالبات 

اإقبال الدو�شري، �شدى العنزي، منرية 

اأبو  عبري  الزهريي،  وداد  اجلريوي، 

وندة واأثري املطريي وباإ�شراف مقررة 

جلنة خدمة املجتمع الدكتورة اأ�شماء 

احلقيل.

–مزنة  القحطاين  كتبت:جواهر 

الدرعان

قيمت يف كلية الرتبية  موؤخًرا 
ُ
اأ  

فعالية بعنوان »التدري�س الت�شاركي« 

ي�شارك فيها معلم الرتبية اخلا�شة 

وامل��ع��ل��م ال���ع���ادي يف ���ش��ف واح���د 

باإ�شراف الأ�شتاذة مزنة الدرعان.   

�شمن  م���ن  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وت��ع��ت��ر 

التعليم  وزارة  ت�شعى  التي  الأهداف 

روؤي���ة  م��ع  مت��ا���ش��ي��اً  حتقيقها  اإىل 

الفعالية  2030، وقد بداأت  اململكة 

الدرعان  مزنة  الأ�شتاذة  من  بكلمة 

رئي�شة  وبا�شم  با�شمها  فيها  رحبت 

احل�شور  اخل��ا���ش��ة  ال��رتب��ي��ة  ق�شم 

وت�شمنت  الفعالية،  لت�شريفهما 

م�شرحية  الأوىل  فقرتني،  الفعالية 

اخلا�شة  الرتبية  معلم  دور  جت�شد 

م��ع امل��ع��ل��م ال���ع���ادي يف ال��ت��دري�����س 

ال��ت�����ش��ارك��ي يف م���دار����س ال��دم��ج  

ال�����ش��ام��ل، وق��د اأب��دع��ت الأ���ش��ت��اذة 

عنا�شر  تطبيق  يف  طالباتها  م��ع 

بواقع  الثمانية  الت�شاركي  التدري�س 

ثلثة م�شاهد من امل�شرحية يتخللها 

نهاية  معلناً  املدر�شة  جر�س  فا�شل 

م�شاهد  ثلثة  امل�شهد.  اأو  احل�شة 

حتت  الطالبات  ا�شتطاعت  متميزة 

كيفية  ت�شوير  اأ�شتاذتهن  اإ���ش��راف 

تطبيق التدري�س الت�شاركي بني معلم 

يف  العادي  واملعلم  اخلا�شة  الرتبية 

�شف واحد مبدار�س الدمج ال�شامل 

عن  تغفل  ومل  الثلث،  مراحله  يف 

تفعيل تعديل ال�شلوك و�شبط البيئة 

وا�شتخدام  ال�شف  واإدارة  ال�شفية 

لوحة  دور  تفعيل  مت  كما  التعزيز، 

ال�����ش��ل��وك��ي��ات غ��ري امل���رغ���وب فيها 

بال�شف، وكذلك لوحة دعم ال�شلوك 

الإيجابي مما اأثرى املوقف.  

  الفقرة الثانية من الفعالية كانت 

ت��دور  اأ�شئلة  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة 

»التدري�س  الفعالية  مو�شوع  ح��ول 

حتفيزية،  ج��وائ��ز  م��ع  الت�شاركي« 

هياء  الطالبة  الفقرة  ه��ذه  قدمت 

اأع��ط��ي��ت فر�شة  ال��ق��ح��ط��اين وق���د 

جميلة بل رائعة لأخواتنا من ذوات 

يف  بامل�شاركة  ال�شمعية  الإع��اق��ة 

الإجابة عن الأ�شئلة املطروحة. 

قامت  مزنة  الأ���ش��ت��اذة  اأن  يذكر 

اأدوار  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب��ات  ب��ت��دري��ب 

بواقع  اأ�شبوعني  خ��لل  امل�شرحية 

جل�شة  كل  تدريبية  جل�شات  ث��لث 

ثلث  اإىل  �شاعتني  من  يوم  يف  تتم 

تطبيق  اأن  ��ا  خ�����ش��و���شً ���ش��اع��ات، 

بالن�شبة  ج��دي��داً  يعتر  امل��و���ش��وع 

للطالبات.  

من  جمموعة  الفعالية  ح�شر   

ال�شمعية  الإع��اق��ة  ذوات  اأخ��وات��ن��ا 

ال�شمع ومعلمات الرتبية  و�شعيفات 

العام  التعليم  ومعلمات  اخلا�شة 

الكلية  يف  الإداري������ات  م��ن  وع���دد 

اإىل جانب  الإ�شارة  لغة  ومرتجمات 

والطالبات  اخل��ري��ج��ات  طالباتنا 

العاديات من الأق�شام الأخرى. 

جدير بالذكر اأن الف�شل امل�شرحي 

حيث  ال�شامل،  ال��دم��ج  ف�شل  مثل 

خمتلفات،  ط��ال��ب��ات  على  ا�شتمل 

التعلم  ���ش��ع��وب��ات  ط��ال��ب��ة  ف��ه��ن��اك 

وطالبة  الب�شرية  الإع��اق��ة  وطالبة 

العادية  والطالبة  ال�شمع  �شعف 

ال�شلوكية  ال���ش��ط��راب��ات  وط��ال��ب��ة 

والطالبة املتفوقة واملوهوبة. وكانت 

كل واحدة منهن ترتدي تي�شرت كتب 

عليه نوع الإعاقة، كما متيزت معلمة 

التعليم  ومعلمة  اخلا�شة  الرتبية 

العام بتي�شرتات متثل اأدوارهن مما 

�شاعد و�شهل على اجلمهور معرفة 

دور كل واحدة منهن.

اأ�شادت  الفعالية،  هذه  ختام  يف 

تطبيق  بروعة  الطالبات  من  كثري 

املتميز  ودورها  وجناحها  امل�شرحية 

عملية  نحو  الجت��اه��ات  تعديل  يف 

الدمج ال�شامل واأن هذا الن�شاط هو 

من اأف�شل واأروع ما مت تقدميه خلل 

بالن�شبة لهن  هذا الف�شل الدرا�شي 

مقارنة بالأن�شطة الأخرى، �شاكرين 

الفر�شة  اإتاحة  على  مزنة  الأ�شتاذة 

لهن خلو�س هذه التجربة الف ريدة 

على  بتدريبهن  والقيام  نوعها  من 

الكثري  �شاعد  مما  امل�شرحية  اأدوار 

التدري�س  فهم  على  احل�شول  يف 

الت�شاركي .

نظمها كر�سي اأبحاث لقاحات الأمرا�ض املعدية

بح�سور د. العمر واحلديثي 
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عميد اآلداب يشارك في مؤتمر »عالمية وانطالق« بمصر

الآداب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ����ش���ارك 

�شعود  اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور 

ب��ورق��ة ع��م��ل يف امل��وؤمت��ر ال���دويل 

»عاملية  بعنوان  ال�شابع  ال�شنوي 

جامعة  م��ن  دع��وة  بعد  وان��ط��اق« 

ع����ن ���ش��م�����س، وذل������ك ب��رع��اي��ة 

وزي��رال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث 

خالد  ال��دك��ت��ور  امل�����ش��ري  العلمي 

ع��ب��دال��غ��ف��ار، وب��رئ��ا���ش��ة ال��دك��ت��ور 

جامعة  رئي�س  ع��زت  عبدالوهاب 

�شم�س. عن 

جل�شات  اأوىل  د.ن��اي��ف  وت��راأ���س 

ال��ت��ي درات ح��ول حم��ور  امل��وؤمت��ر 

»ق����ط����اع ال���ع���ل���وم الإن�������ش���ان���ي���ة 

وال��رب��وي��ة«، حيث  والج��ت��م��اع��ي��ة 

ال��ع��رب يف  الأ���ش��ق��اء  كلمة  األ��ق��ى 

ال�شكر  م�شتهلها  يف  ووجه  املوؤمتر 

ذلك  بعد  امل��وؤمت��ر،  على  للقائمن 

ا���ش��ت��ع��ر���س ورق�����ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي 

الإن�شانية  العلوم  عن  فيها  حتدث 

تنمية  يف  ودوره����ا  والج��ت��م��اع��ي��ة 

املعريف. القت�شاد 

�شعادته  ع��ن  د.ن��اي��ف  واأع���رب 

جامعة  موؤمتر  فعاليات  حل�شوره 

وج��ده  مل��ا  ال�����ش��اب��ع،  �شم�س  ع��ن 

جمال  يف  تقدم  من  املوؤمتر  خال 

وخا�شة  م�شر  يف  العلمي  البحث 

ب��ج��ام��ع��ة ع���ن ���ش��م�����س، وق����ال: 

للم�شاركة  ال��دع��وة  ه��ذه  »اأع��ت��ر 

وتكرميي  العاملي  املوؤمتر  هذا  يف 

���ش��م��ن ع��ل��م��اء واأك���ادمي���ي���ن من 

جامعة  يف  املعمورة  اأنحاء  جميع 

تعتر  والتي  �شم�س  كعن  عريقة 

فخراً  م�شرية،  جامعة  اأقدم  ثالث 

وللتعليم  �شخ�شياً  يل  واع��ت��زازاً 

العربية  اململكة  الغالية  بادي  يف 

ال�شعودية«. 

»اأهدي  قائًا:  ت�شريحه  واختتم 

قيادتي  اإىل  اأولً  ال��ت��ك��رمي  ه���ذا 

احل���رم���ن  خ������ادم   - ال���ر����ش���ي���دة 

عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن 

العزيز وويل عهده املحبوب الأمري 

اهلل-  �شلمان-حفظهما  بن  حممد 

ال�شعودي  امل��واط��ن  جعا  ال��ل��ذان 

كل  يف  ال��ع��امل  �شعوب  مقدمة  يف 

املجالت، وال�شكر مو�شول اإىل كل 

ال�شقيقن  ال�شعبن  اأفراد  من  فرد 

ال�����ش��ع��ودي وامل�������ش���ري، واأخ�����رياً 

وه��ي��ئ��ة  لإدارة  اجل���زي���ل  ال�����ش��ك��ر 

يف  اجلن�شن  من  والطاب  التعليم 

العريقة«. �شم�س  جامعة عن 

د.  تكرمي  مت  املوؤمتر  نهاية  ويف 

�شمن  �شعود  اآل  ثنيان  ب��ن  نايف 

ق��ائ��م��ة ال�����ش��خ�����ش��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة 

وال��ف��ك��ري��ة ال�����ش��ع��ودي��ة وال��ع��رب��ي��ة 

املوؤمتر،  هذا  يف  تكرميها  مت  التي 

عامل  الباز  فاروق  الدكتور  ومنهم  

بوكالة  امل�شري  والف�شاء  الفلك 

علي  وال��دك��ت��ور  الأم��ري��ك��ي��ة،  نا�شا 

العمل  وزي��ر  النملة  اإب��راه��ي��م  ب��ن 

ال�شعودي  الجتماعية  وال�����ش��وؤون 

الأ�شبق.

وعلى هام�س املوؤمتر، زار عميد 

كلية الآداب الدكتور نايف اآل �شعود 

�شم�س  بجامعة عن  ال�شيدلة  كلية 

النملة  على  الدكتور  فيها  �شاحبه، 

بح�شور  وذل���ك  امل��راف��ق،  وال��وف��د 

الكلية  فاروق عميدة  مها  الدكتورة 

وكيل  عبداملجيد  والدكتور حممود 

ك��ل��ي��ة ال�����ش��ي��دل��ة ل�����ش��وؤون خ��دم��ة 

والدكتور  البيئة  وتنمية  املجتمع 

الآداب  كلية  وكيل  من�شور  ط��ارق 

وتنمية  املجتمع  خ��دم��ة  ل�����ش��وؤون 

اإىل زيارته مركز  البيئة، بالإ�شافة 

وتطويره  ال��دواء  اكت�شاف  اأبحاث 

بالكلية،  الأن�شجة  زراع��ة  ومعمل 

بالتقنيات  اأ���ش��اد  ب���دوره  وال���ذي 

باملعمل. امل�شتخدمة 

م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ال���دك���ت���ور 

جامعة  رئي�س  ع��زت،  عبدالوهاب 

اإن  امل��وؤمت��ر،  ورئي�س  �شم�س  ع��ن 

ح��ف��ل خ��ت��ام امل���وؤمت���ر م��ن��ح درج��ة 

للمهند�س  ال��ف��خ��ري��ة  ال���دك���ت���وراه 

امل�شري العاملي هاين عازر، ف�شًا 

عن تكرمي 13 من اأ�شاتذة اجلامعة 

�شم�س  احلا�شلن على جائزة عن 

�شيتم  اأنه  اإىل  م�شرياً  التقديرية، 

4 م��ن اأب��ن��اء ج��ام��ع��ة عن  ت��ك��رمي 

ج��وائ��ز  ع��ل��ى  احل��ا���ش��ل��ن  �شم�س 

التقديرية  والدولة  والتفوق  النيل 

والت�شجيعية.

العلمية  الفعاليات  اٌختتمت  وقد 

بعدد  وان���ط���اق«  »ع��امل��ي��ة  مل��وؤمت��ر 

اأن  اأب��رزه��ا  ك��ان  التو�شيات،  م��ن 

ال�شعودية  العربية  اململكة  حت��ل 

���ش��ي��ف ال�����ش��رف ل��ل��م��وؤمت��ر ال��ت��ي 

وذلك  القادم،  للعام  اجلامعة  تعده 

واملتينة  القوية  للعاقات  جت�شيداً 

وتر�شيخاً  ال�شقيقن  البلدين  بن 

بينهما. التاريخية  للروابط 

ن��������ه مت  ج����دي����ر ب�����ال�����ذك�����ر، اأ

الأوراق  م��ن  ال��ع��دي��د  ا�شتعرا�س 

كان  املوؤمتر  يف  والبحثية  العلمية 

د.  معايل  عمل  ورق��ة  اأبرزها  من 

وال�شوؤون  العمل  وزير  النملة  على 

الج��ت��م��اع��ي��ة الأ����ش���ب���ق ب��ع��ن��وان 

بن  للتوا�شل  ج�شر  »ال�شت�شراق 

الأمل��اين  ال�شت�شراق  الثقافات.. 

للدكتورة  بحثية  وورق��ة  منوذجاً« 

وكيلة  التميمي  حممد  بنت  اأم��ل 

الآداب  ب��ك��ل��ي��ة  الإع������ام  ق�����ش��م 

ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���ش��ع��ود ب��ع��ن��وان 

اجلامعي  للتدري�س  »التخطيط  

التقنية  املتغريات  وفق  التناف�شي 

كيف  فيها  اأو�شحت  املعا�شرة«، 

اإىل  مبخرجاتها  اجلامعة  تنطلق 

العاملية.

�شم  امل���وؤمت���ر  اأن  اإىل  يُ�����ش��ار 

قطاعات  خم�شة  العام  هذا  خال 

رئي�شية هي: العلوم الطبية والعلوم 

والعلوم  والجتماعية  الإن�شانية 

الهند�شية  وال��ع��ل��وم  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

حا�شر  وق��د  ال��زراع��ي��ة،  وال��ع��ل��وم 

ف�شًا  متحدثاً،   115 جميعاً  بها 

50 م��ن روؤ����ش���اء اجل��ل�����ش��ات  ع��ن 

ومقرريها.

بدعوة من جامعة »عني �شم�س« ..

د. التميمي د�ّشن موقعه الإلكرتوين 

كتبت: ليان الغامدي

اأق��������ام ف���ري���ق ف���خ���ر ال��ت��ط��وع 

اخلتامي  احلفل  موؤخراً  املتخ�ش�س 

بدعم  1439ه��،  ال��درا���ش��ي  للعام 

وت�شريف كل من امل�شت�شار وامل�شرف 

اجلامعة  مدير  معايل  مكتب  على 

اأحمد التميمي، ووكيلة اجلامعة  د. 

ل�شوؤون الطالبات د. اإينا�س العي�شى، 

ع��دد  بح�شور  احل��ف��ل  ح��ظ��ي  ك��م��ا 

ومتطوعات  متطوعي  م��ن  غ��ف��ري 

العديد  احلفل  وت�شمن  ال��ف��ري��ق.  

د.  كلمة  بينها:  م��ن  ال��ف��ق��رات  م��ن 

خالها  من  اأ�شاد  والتي  التميمي، 

بجهود الفريق واإجنازاته، ودعا اإىل 

التي  التطوعية  الأع��م��ال  موا�شلة 

ت�شاهم يف خدمة اجلامعة والوطن، 

تاها كلمة الفريق، قدمتها بالنيابة 

وال��رج��م��ة:  ال��ل��غ��ات  ف��ري��ق  رئي�شة 

»تفي�س  قائلة:  الذيابي  علي  غدير 

من  لكل  والمتنان  بال�شكر  قلوبنا 

�شاهم يف جناح اأعمال الفريق، ويف 

الدكتور  اجلامعة  مدير  مقدمتهم 

بدران العمر ووكيلة اجلامعة ل�شوؤون 

العي�شى  اإينا�س  الدكتورة  الطالبات 

وم�شاندة،  دعم  من  بذلوه  ما  على 

وال�شكر مو�شول لكل اأع�شاء الفريق 

الإن�شان  يكون  كيف  عرفوا  الذين 

طلب  يعينون  وان��ط��ل��ق��وا  اإن�����ش��ان��اً 

عليه  ثقل  م��ن  وي�����ش��اع��دون  ال��ع��ون 

ابت�شامة،  الوجوه  وير�شمون يف  اأمر 

وميثلون اجلامعة يف كافة الأو�شاط 

املجتمعية«.

تو�شيحياً  عر�شاً  احلفل  و�شهد 

لإجن������ازات وم�����ش��ارك��ات ال��ف��ري��ق، 

هيئة  اأع�شاء  تكرمي  مت  ذل��ك  بعد 

التدري�س م�شريف املبادرات وقائدي 

املتخ�ش�س  ال��ت��ط��وع  ف��خ��ر  ف��ري��ق 

ال�شابقن وهم: حممد احلمد، هياء 

اليو�شف والقادة احلالين: اإبراهيم 

ورمي  العتيبي،  وج��دان  ال�شيخ،  اآل 

اخلرّيف وقائدي املبادرات ومتميزي 

تركي  الطالب  ح�شل  كما  الفريق، 

املثايل،  املتطوع  لقب  على  العنزي 

ويف ختام احلفل كّرم من�شوبو فريق 

م��دي��رة  املتخ�ش�س  ال��ت��ط��وع  ف��خ��ر 

على  وامل�شرفة  املجتمعية  ال�شراكة 

املتخ�ش�س  ال��ت��ط��وع  ف��خ��ر  ف��ري��ق 

الأ�شتاذة اأمل بنت اإبراهيم احلوا�س 

لدعمها الدائم والاحمدود للفريق 

وم�شاندته، والذي �شاعد يف حتقيق 

ال��ن��ج��اح��ات والإجن�������ازات يف ظل 

وقادر  طموح  �شاب  جيل  مع  العمل 

على حتقيق الروؤية التي تطمح اإليها 

بادنا.

ثروة اجلامعة  فال�شباب  واأخ��رياً، 

والوطن، فهم من �شي�شاهم بتحقيق 

روؤية امللك وطموح الأمري، واأن العمل 

التطوعي يفتح الطريق نحو التنمية 

ل  املرموقة  وجامعتنا  امل�شتدامة، 

لها،  تعمل  بل  ال��روؤي��ة  عن  تتحدث 

التنمية  بن  عاقًة  هناك  اإن  حيث 

والعمل  املجتمع  يف  جناحها  ومدى 

التطوعية  وب��اأع��م��ال��ن��ا  ال��ت��ط��وع��ي، 

ون�شخرها  املهدرة،  طاقاتُنا  جنمع 

خلدمة البناء والتنمية، وفريق فخر 

التطوع املتخ�ش�س هو املثال الأجدر 

ال��روؤي��ة  ي��ح��ت��ذى يف حتقيق  ال���ذي 

للفع���اليات  الأك���ر  »ال��ف��ري��ق  فهو 

امل��ق��ام��ة،  املجتمعية  وامل���نا�شط 

الوطن  وخدمة  اأمن  و�شع  من  وهو 

هاج�ًشا له«، ومنه تعلمنا العطاء قبل 

الأخذ، واكت�شبنا من خاله العديد 

الوا�شعة،  وامل���دارك  اخل���رات  م��ن 

اأن  ق��ب��ل  الإن�����ش��ان  يبني  م��ن  وه���و 

يخدمه.

 فخر التطوع يقيم حفلة الختامي
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30 جالية في ملتقى الحضارات بجامعة الشارقة

افتتح الدكتور حميد النعيمي مدير جامعة ال�شارقة، ملتقى اجلاليات 

مدير  نائب  ال�شيخ  اأحمد  ال�شديق  الدكتور  بح�شور   ،13 الـ  ال�شنوي 

مدير  نائب  اجلـــروان  ماجد  والأ�ــشــتــاذ  الأكــادميــيــة،  لل�شوؤون  اجلامعة 

اجلامعة ل�شوؤون العالقات العامة، والدكتور حممود دراب�شة عميد �شوؤون 

الطالب، والأ�شتاذ خالد الرابوي مدير اإدارة العالقات العامة، واأع�شاء 

وامللحقني  الدبلوما�شية  الهيئات  ووفود  والإداريــة،   التدري�شية  الهيئتني 

الثقافيني املعتمدين يف الدولة، وطالب اجلامعة واأ�شرهم، ويعك�س امللتقى 

طبيعة التنوع الثقايف واحل�شاري يف جمتمع جامعة ال�شارقة التي تُعد من 

اأوائل اجلامعات عاملياً يف تعدد جن�شيات الطلبة الدار�شني فيها.

»يوم الصيدلي العربي« بجامعة البحرين

ال�شيديل  بـــ»يــوم  البحرين  بجامعة  ال�شحية  العلوم  كلية  احتفلت 

وعر�س  خدمتك«  ويف  �شديقك  هو  »ال�شيديل  �شعار  حتت  العربي« 

من  مناذج  الكلية،  مبقر  اأقيم  الذي  احلفل  يف  ال�شيدلة،  برنامج  طلبة 

الأمل،  م�شكنات  مثل:  الأدوية  بع�س  التثقيفية حول  واأن�شطتهم  اأبحاثهم 

ثت يف احلفل عميدة  وامل�شادات احليوية، واأدوية مر�س ال�شكري، وحتَدّ

يف  واحليوي  الفاعل،  ال�شيديل  دور  عن  عاقلة،  اآمــال  الدكتورة  الكلية 

حت�شني الرعاية ال�شحية، وتوعية املجتمع عرب تقدمي امل�شورة والتثقيف، 

وحت�شري الأدوية، واأو�شحت دوره يف ر�شم ال�شيا�شات العالجية للمري�س، 

ال للدواء. و�شمان ال�شتخدام الآمن والفَعّ

مهرجان تربوي ثالث بجامعة قابوس
�ــشــت  دام  ـــوقـــف  ت بـــعـــد 

جامعة  يف  انطلقت  �شنوات 

الــ�ــشــلــطــان قــابــو�ــس الأحـــد 

فعاليات  2018م  اأبريل   22
الثالث  ــوي  الــرب املــهــرجــان 

ــاعــة  ــظــمــه »جــم ــن الــــــذي ت

ال�شوء  ويــ�ــشــلــط  ــة«  ــي الــرب

والهتمامات  املواهب  على 

والتوجهات الربوية، وكذلك 

عمل  وور�ــس  نقا�شية  وحلقات  الطالبية  العلمية  والتجارب  الإجنــازات 

قبل  من  امل�شاحب  املعر�س  بافتتاح  املهرجان  وبداأ  ترفيهية،  وموا�شيع 

نائب رئي�س اجلامعة لل�شوؤون الأكادميية وخدمة املجتمع د. عامر بن علي 

الروا�س. كما �شاحب املهرجان كرنفال ت�شمن عرو�شاً طالبية وعر�شاً 

مو�شيقياً ملو�شيقى احلر�س ال�شلطاين العماين اإ�شافة اإىل ركني املطاعم 

واملبيعات.

جامعات 
خليجية

»الحمية الرائجة« ببهو العلوم الطبية

»التطوير والجودة« يزور اللغات والترجمة

تدشين مشروع الشراكة البحثية مع المركز السعودي 
لسالمة المرضى

ورشة أبعاد الشخصية األربعة للمتفوقات والموهوبات

التطوير  عمادة  وكيلة  برئا�شة 

مــهــا عمري  الـــدكـــتـــورة  واجلــــــودة 

التطوير  عــمــادة  وكــالــة  فريق  زار 

والرجمة  اللغات  كلية  واجلـــودة 

وكيلة  بــحــ�ــشــور  وذلـــك  ـــوؤخـــراً،  م

الدكتورة  والرجمة  اللغات  كلية 

الوكيلة  مــ�ــشــاعــدة  ــ�ــشــامل،  ال رمي 

ــر واجلـــــــودة الـــدكـــتـــورة  ــطــوي ــت ــل ل

ق�شم  وكيلة  الــطــويــر�ــس،  ن�شرين 

ناجية  الدكتورة  الإجنليزية  اللغة 

ــة قــ�ــشــم الــلــغــة  ــل ــي ـــغـــامـــدي، وك ال

الأ�ــشــتــاذة  والــرجــمــة  الفرن�شية 

ق�شم  وكيلة  ال�شبيكي،  اجلــوهــرة 

الرجمة  ودرا�ـــشـــات  الل�شانيات 

�شالمة.  دانية  الأ�شتاذة 

عــر�ــس  اإىل  الــــزيــــارة  هـــدفـــت 

عــمــادة  ووحــــدات  اإدارات  مــهــام 

من  تقدمه  وما  واجلــودة  التطوير 

الفني  الدعم  ناحية  من  خدمات 

للكليات.  وال�شت�شاري 

د�شنت املدينة اجلامعية للطالبات موؤخراً م�شروع 

»�شراكة بحثية تعليمية لتعزيز �شالمة املر�شى« بني 

مبديره  ممثاًل  املر�شى  ل�شالمة  ال�شعودي  املركز 

�شعود  امللك  وجامعة  هو�شاوي  عبدالإله  د.  العام 

والدرا�شات  للبحوث  عبداهلل  امللك  مبعهد  ممثلة 

ال�شت�شارية وميثلها الدكتور �شعيد ال�شعيد وبح�شور 

اإينا�س  الدكتورة  الطالبات  ل�شوؤون  اجلامعة  وكيلة 

عبداهلل  امللك  معهد  ــدور  ب اأ�ــشــادت  التي  العي�شى 

الروؤية  ال�شت�شارية يف حتقيق  والدرا�شات  للبحوث 

والتحول وحتقيق التطلعات.

ال�شراتيجية  تطوير  اإىل  املــ�ــشــروع  يــهــدف 

من  واحلــد  املر�شى  �شالمة  لتح�شني  الوطنية 

الزامل  فاتن  د.  �شرحت  كما  الطبية،  الأخطاء 

باأن  الطالبات  ل�شوؤون  اجلامعة  وكيلة  م�شت�شارة 

دور اجلامعة يكمن يف تقدمي خدمات ا�شت�شارية 

مفاهيم  لتعزيز  وبحثية  وتدريبية  واأكــادميــيــة 

�شالمة املر�شى من خالل دور اجلامعة الأكادميي 

املعايري  بتطبيق  وذلـــك  واملجتمعي،  والبحثي 

ونعمل  »نتطلع  وقالت:  املجال،  هذا  يف  العاملية 

املرجوة  اأهدافها  ال�شراكة  هذه  حتقق  اأن  على 

توليه اململكة  الذي  املتزايد  مع الهتمام  متا�شياً 

العربية ال�شعودية ل�شحة املواطن و�شالمته«.

كما �شرح مدير عام املركز ال�شعودي ل�شالمة 

من  اأن  هــو�ــشــاوي  عــبــدالإلــه  الــدكــتــور  املر�شى 

ورفع  وعوائلهم  املر�شى  متكني  املركز  اأولويات 

الثقافة  وحت�شني  ب�شالمتهم  واملــعــرفــة  الــوعــي 

مب�شتوى  لالرتقاء  الدرا�شات  باإجراء  ال�شحية 

اإنه  ال�شعيد  �شعيد  د.  وقــال  ال�شحية.   املرافق 

متاأكد من اأنه �شينبثق عن هذا امل�شروع م�شاريع 

و�شتكون  وحتققها  الروؤيا  اأهــداف  تدعم  اأخــرى 

هذه التفاقية فاحتة خري للجميع اإن �شاء اهلل.

اململكة  لروؤية  حتقيقاً  التفاقية  هــذه  وتاأتي 

2020 يف  الــوطــنــي  الــتــحــول  وبــرنــامــج   2030
حتقيق ال�شراكات العلمية وال�شعي اإىل تطويرها 

التنمية  حتقيق  يف  لت�شهم  املجتمع  خدمة  يف 

املجتمعية والتطلعات التي ي�شبو اإليها ولة الأمر 

يف الرتقاء باخلدمات ال�شحية يف البالد .

املتفوقني  الطلبة  برنامج  اأقـــام 

ــة عــمــل بــعــنــوان  ــش ــني ور� ــوهــوب وامل

»اأبعاد ال�شخ�شية الأربعة با�شتخدام 

نظرية DISC« يف املدينة اجلامعية 

للطالبات، قدمتها الطالبة املتفوقة 

الطبية  العلوم  كلية  البقمي من  مي 

ال�شحي،  التثقيف  ق�شم  التطبيقية 

ــور عــــدد مـــن الــطــالــبــات  ــحــ�ــش وب

خمتلف  من  واملوهوبات  املتفوقات 

ناق�شت  حــيــث  ــة،  اجلــامــع كــلــيــات 

اأهمية  منها  موا�شيع  عدة  الور�شة 

لتحديد  ال�شخ�شية  اأمنــاط  حتليل 

املنا�شبة،  والــعــمــل  الــدرا�ــشــة  بيئة 

تـــاأثـــري اأمنـــــاط الــ�ــشــخــ�ــشــيــة على 

الــعــالقــات الجــتــمــاعــيــة والــعــمــل، 

مفهوم ال�شخ�شية واأمناطها، نظرية 

 DISC نظرية  ال�شخ�شية،  �شمات 

اأمناط  اإيجابيات حتديد  ملار�شتون، 

الــ�ــشــخــ�ــشــيــة لـــلـــذات ولــالآخــريــن 

مع  الــتــعــامــل  كيفية  حمــيــطــه،  يف 

ال�شخ�شية  اأمنــاط  من  الأ�شخا�س 

النا�س  اأق�شام  وحتفيزهم،  املختلفة 

مــع هـــذه الأمنـــــاط، واأخـــــرًيا اأداء 

وقد  ال�شخ�شية.  لتحليل  اختبار 

من  اإيجابياً  تفاعاًل  الور�شة  لقت 

احلا�شرات.

اأقيمت الأ�شبوع قبل املا�شي فعالية 

»الوجه احلقيقي للحمية الرائجة« يف 

التطبيقية«  الطبية  العلوم  كلية  بهو 

ال�شم�شان  فاطمة  الأ�شتاذة  باإ�شراف 

الأغــذيــة.  وعــلــوم  التغذية  ق�شم  مــن 

الطالبات  من  جمع  الفعالية  ح�شر 

واملن�شوبات املت�شوقني ملعرفة تفا�شيل 

تلك احلميات.

تناولت الفعالية ثالثة اأنواع رئي�شية 

من احلمية، وهي حمية الكيتوجونيك 

احلمية  تفا�شيل  عــن  و�شهل  مب�شط  ب�شرح   IF وحمية   GM وحمية 

حدة  على  حمية  كل  �شلبيات  �شرح  مت  اأي�ًشا.  تو�شيحية  رموز  وا�شتخدام 

واملحاذير الواجب مراعاتها عند اتباعها.

رئيس مركز الشراكات االستراتيجية يحاضر 
بالهندسة المدنية

يف اإطار برنامج املتحدثني اخلارجيني بق�شم 

ال�شقري،  في�شل  الدكتور  قام  املدنية،  الهند�شة 

وحالًيا  �شابًقا  املدنية  الهند�شة  ق�شم  -رئي�س 

لل�شراكات  ال�شعودي  للمركز  التنفيذي  الرئي�س 

الأ�شبوع  الق�شم  بزيارة  الدولية-  ال�شراتيجية 

كلية  عميد  ا�شتقباله  يف  وكــان  املا�شي،  قبل 

الدكتور عبداهلل  زاهد،  وليد  الدكتور  الهند�شة 

ال�شبهان رئي�س الق�شم والدكتور اإبراهيم احلماد 

م�شرف الربنامج.

باملركز  تعريفية  حمــا�ــشــرة  ال�شيف  قـــــدم 

تنفيذ التفاقيات  به من متابعة  املناطة  واملهام 

روؤية  وفق  والجتماعية  والقت�شادية  الأمنية 

بتن�شيق  املــركــز  يقوم  وبــذلــك   ،2030 اململكة 

ال�شراكات  لــدول  الر�شمية  ــارات  ــزي ال بــرامــج 

ال�شراتيجية وحتديد الأهداف املرجوة من كل 

زيارة، والعمل على اإعداد ح�شر لأهم ال�شركات 

ال�شراكات ال�شراتيجية،  يف كل دولة من دول 

عالوة  ال�شركات،  تلك  تقرحه  قد  ما  ودرا�شة 

على تنظيم الندوات وور�س العمل املختلفة لدعم 

وتعزيزها  الدولية  ال�شراتيجية  ال�شراكات 

اخلــربة  ببيوت  مهامها  اأداء  يف  وال�ــشــتــعــانــة 

�شمل  وقد  ذلك،  الأمر  تطلب  كلما  املتخ�ش�شة 

النقا�س �شبل تعاون بني املركز وكلية الهند�شة يف 

جمال تبادل اخلربات.

وبح�شب تنظيم املركز يكون له جمل�س اإدارة 

يراأ�شه وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية، 

والتخطيط،  القت�شاد  وزراء  من  كل  وع�شوية 

واملياه  البيئة  وال�شتثمار،  التجارة  اخلارجية، 

اإدارة  جمل�س  ورئي�س  املالية،  النقل،  والزراعة، 

وزيــر  م�شاعد  للتنمية،  ال�شعودي  ال�شندوق 

ال�شتثمارات  �شندوق  على  امل�شرف  الــدفــاع، 

لال�شتثمار،  الــعــامــة  الهيئة  حمــافــظ  لــعــامــة، 

واأمني اللجنة ال�شراتيجية يف جمل�س ال�شوؤون 

من  عــدد  اللقاء  ح�شر  والتنمية.  القت�شادية 

اأع�شاء هيئة التدري�س وطالب الدرا�شات العليا 

بالق�شم، ويف اخلتام قدم العميد ورئي�س الق�شم 

ال�شقري  في�شل  االدكتور  ملعايل  تذكارياً  درعــاً 

كانت  والتي  وحما�شرته  زيــارتــه  على  و�شكره 

الهند�شة  كلية  توا�شل  �شبيل  ومثمرة يف  مفيدة 

واجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س.
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د�شن معايل وزير التعليم الدكتور 

اأحمد العي�شى برنامج »الإجنليزية 

وزارة  م��ب��ادرات  اإح���دى  للجميع« 

للخدمات  تطوير  و�شركة  التعليم 

برامج  ح��زم��ة  �شمن  التعليمية، 

ورف��ع  تطوير  ت�شتهدف  تدريبية 

قدرات �شاغلي الوظائف التعليمية 

ينعك�س  ومبا  الإجنليزية،  اللغة  يف 

التعليمي  امل��ح��ت��وى  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��اً 

امل��ق��دم ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات يف 

املكت�شبات  مع  ويتما�شى  املدار�س، 

املتحققة لروؤية اململكة 2030.

كما �شهد معاليه وبح�شور وكيلي 

والرئي�س  والبنات  للبنني  التعليم 

للخدمات  تطوير  ل�شركة  التنفيذي 

رئي�س  الربنامج  ومدير  التعليمية، 

ب��ال��وزارة  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  ق�شم 

واملوؤ�ش�شات  ال�����ش��رك��ات  وممثلي 

امل�شاركة يف تطوير املهارات اللغوية 

التي  التفاقيات  من  ع��دد  توقيع 

الكفاية  رفع  برامج  لتقدمي  تهدف 

على  واملعلمات  للمعلمني  اللغوية 

الإنرتنت.

ب��رن��ام��ج  اإن  ال�������وزارة  وق���ال���ت 

»الإجن���ل���ي���زي���ة ل��ل��ج��م��ي��ع« ي��ه��دف 

الإجنليزية  اللغة  ك��ف��اي��ات  ل��رف��ع 

جميع  يف  واملعلمات  املعلمني  لدى 

التخ�ش�شات عرب اإحلاقهم بدورات 

املعاهد  اأقوى  »اأوناين« من خال 

امل��ه��ارات  تطوير  ب��ه��دف  العاملية 

باأ�شعار  لديهم  الإجنليزية  اللغوية 

ت�����ش��ج��ي��ع��ي��ة خم��ف�����ش��ة ت��ت��ن��ا���ش��ب 

وم��ي��زان��ي��ات امل��ت��ع��ل��م��ني، اإ���ش��اف��ة 

من  وا�شعة  جمموعة  تقدمي  اإىل 

التح�شري  على  املعينة  الو�شائل 

لختبارات الآيلت�س والتوفل يف عدة 

مدن »جماناً«.

واأ�شارت الوزارة اإىل اأن الربنامج 

امتدت  متاأنية  درا���ش��ة  بعد  ي��اأت��ي 

�شركة  م��ع  بالتعاون  ك��ام��ًا  ع��ام��اً 

على  التعليمية  للخدمات  تطوير 

كفايات  لتنمية  املتكاملة  الربامج 

ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة م���ن م����زودي 

الدولية  املعاهد  »اأف�شل  اخلدمة 

اختيار  مت  ح��ي��ث  املتخ�ش�شة«، 

معايري،  ع��دة  على  ب��ن��اًء  اأف�شلها 

ع��ل��ى ق�شم  ال��ربن��ام��ج  وي�����ش��ت��م��ل 

وق�شم  ال��ل��غ��ة،  ك��ف��اي��ات  ل��ت��ط��وي��ر 

و�شيكون  ال��دول��ي��ة،  ل��اخ��ت��ب��ارات 

لختبار  الدخول  املتعلمني  مبقدور 

يف  الت�شجيل  بعد  امل�شتوى  حتديد 

و�شيمنح   الإلكرتونية،  عني  بوابة 

تفيد  اإل��ك��رتون��ي��ة  ���ش��ه��ادة  املتعلم 

باإمتام الربنامج ح�شب املوا�شفات 

اأ�شهر،   6 مرور  بعد  اختارها  التي 

خال  املتعلم  يكت�شب  اأن  متوقعة 

ت�شاف  لغوية  م��ه��ارات  امل��دة  ه��ذه 

حل�شيلته التعليمية لاإفادة منها يف 

تقدميها  يتم  التي  التعليمية  املواد 

للطاب.

التقدمي  اأن  اإىل  ال��وزارة  ولفتت 

ع��ل��ى ال��ربن��ام��ج ���ش��ي��ك��ون م��ت��اح��اً 

امل�شجلني  وامل��ع��ل��م��ات  للمعلمني 

عني  ال��وط��ن��ي��ة  التعليم  ب��واب��ة  يف 

https://ien.edu.sa/ كمرحلة 
الثانية  املرحلة  تنطلق  فيما  اأوىل، 

وطالبات  ط��اب  ت�شتهدف  والتي 

املرحلة الثانوية يف فرتة لحقة.

ال�����ش��رك��ات  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 

تطوير  يف  امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات 

موؤ�ش�شات  ه��ي  اللغوية  امل��ه��ارات 

برامج رفع  رائدة يف تقدمي  عاملية 

الكفاية اللغوية على النرتنت مثل: 

 British Council، National«
 Geographic Learning،

Education First، Voxy-

TETEC، Rosetta Stone-

مقدمي  اإىل  بالإ�شافة   Tajseer
هم:  الدولية  الختبارات  خدمات 

 British Council، IDP،«

»AMIDEAST

اف��ت��ت��ح ���ش��ف��ري خ����ادم احل��رم��ني 

قطان،  حممود  الأ�شتاذ  ال�شريفني 

جناح اململكة ملعر�س الكتاب الدويل 

اململكة �شيف  مباليزيا، حيث حلت 

�شرف على املعر�س لهذا العام.

التعليم  وزي��ر  بح�شور  ذل��ك  ج��اء 

ال�شعودي  الثقايف  وامللحق  املاليزي، 

مب��ال��ي��زي��ا، وامل��ل��ح��ق ال��ع�����ش��ك��ري، 

وامللحق الديني.

الكتب  م��ن  ع���دداً  اجل��ن��اح  و�شم 

ال��ق��ي��م��ة وامل��ت��ن��وع��ه، وال��ت��ي نالت 

ا�شتح�شان رواد اجلناح، كما تنوعت 

اجلناح  يف  �شارك  حيث  العرو�س، 

وزارة  م��ن��ه��ا  م���ن اجل���ه���ات،  ع���دد 

ال�شوؤون  ووزارة  والإع��ام،  الثقافة 

الإ�شامية، واجلامعات ال�شعودية.

اخ��ت��ت��م��ت ف���ع���ال���ي���ات امل���وؤمت���ر 

الطبي  للتعليم  ال���دويل  ال�شعودي 

نظمته  ال����ذي   »simec2018«

ج��ام��ع��ة الإم����ام حم��م��د ب��ن �شعود 

يف  الطب  بكلية  ممثلة  الإ�شامية 

فندق »مدارمي كراون« خال الفرتة 

ع�شو  الإم��ام  جامعة  مدير  برعاية 

�شليمان  الدكتور  العلماء  كبار  هيئة 

بن عبداهلل اأبا اخليل.

املوؤمتر  اأن  اجلامعة  مدير  واأكد 

يهدف اإىل التعرف على التوجهات 

وامل�����ش��ت��ج��دات احل��دي��ث��ة يف ط��رق 

ال��ك��ل��ي��ات  وال��ت��ع��ل��ي��م يف  ال��ت��ع��ل��م 

امل��خ��رج��ات،  وحت�����ش��ني  ال�شحية، 

وك�����ف�����اءات خ���ري���ج���ي ال��ك��ل��ي��ات 

احلديثة  الأمناط  وتبني  ال�شحية، 

اإ�شافة  والختبارات،  التقومي  يف 

وق�ش�س  ال��ت��ج��ارب،  ت��ب��ادل  اإىل 

ال��ن��ج��اح يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي يف 

اململكة.

الأ���ش��ت��اذ  اأو���ش��ح��ت  جهتها  م��ن 

الدكتورة  الطب  كلية  يف  امل�شاعد 

اللجنة  يف  ع�شو  الطخي�س،  رن��ا 

العمل  اأوراق  ع��دد  اأن  امل��ن��ظ��م��ة، 

املوؤمتر  يف  للم�شاركة  تقدمت  التي 

و�شلت اإىل 100 ورقة من خمتلف 

بلدان العامل، فيما بلغ عدد الأوراق 

العلمية نحو  اللجنة  التي اعتمدتها 

جل�شات  ع��ل��ى  م��وزع��ة  ورق���ة   50
املوؤمتر.

يتزامن  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  وت�شمن 

مع يوم الطبيب العاملي »يوم املهنة« 

عدداً من ور�س العمل، وحما�شرات 

متخ�ش�شة يف التعليم الطبي تتمحور 

ح���ول الإن��ع��ا���س ال��ق��ل��ب��ي ال��رئ��وي، 

وحماكاة التعليم الطبي عرب املقارنة 

التعليم  التقنيات يف جمال  باأحدث 

الطبي امل�شتمر يف الدول املتقدمة، 

متخ�ش�شة  ع��م��ل  ور�����س  وك���ذل���ك 

التخ�ش�شي  الطبي  التعليم  مبقارنة 

يف اململكة العربية ال�شعودية والدول 

تطوير  ط��رق  جانب  اإىل  املتقدمة، 

التعليم يف ال�شعودية.

وحظي املوؤمتر مب�شاركة نخبة من 

التعليم  واملتخ�ش�شني يف  املتحدثني 

والوليات  كندا  من  امل�شتمر  الطبي 

�شيرثون  الذين  الأمريكية  املتحدة 

ال��ربن��ام��ج ال��ع��ل��م��ي ل��ل��م��وؤمت��ر عرب 

وجل�شات  البحثية  الأوراق  من  عدد 

ال��ن��ق��ا���س وامل��ح��ا���ش��رات امل��م��ي��زة، 

اإ�شافة اإىل معر�س م�شاحب ي�شتمل 

يف  الطبية  التقنيات  اأح���دث  على 

جمال التعليم الطبي.

وزير التعليم يدشن برنامج »اإلنجليزية للجميع« ويشهد 
توقيع اتفاقيات لرفع الكفايات

المملكة ضيف شرف معرض الكتاب الدولي في كوااللمبور

مؤتمر دولي للتعليم الطبي بجامعة اإلمام

العيسى: وحدات مستقلة ومؤشرات أداء 
لمتابعة وتقييم »المدارس المستقلة«

خلادم  �شكره  عن  العي�شى  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل  اأع��رب 

احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل عهده الأمني -حفظهما اهلل- على موافقة 

جمل�س الوزراء يف جل�شته الأ�شبوع املا�شي، على مبادرة »املدار�س امل�شتقلة«، 

وذلك بتحويل 25 مدر�شة حكومية ليكون ت�شغيلها من قبل القطاع اخلا�س، 

واأن تتوىل اللجنة الإ�شرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك املبادرة وفقاً لاأحكام 

املن�شو�س عليها يف قواعد عمل اللجان الإ�شرافية للقطاعات امل�شتهدفة 

بالتخ�شي�س ومهماتها.

 واأو�شح الدكتور العي�شى اأن مبادرة »املدار�س امل�شتقلة« تهدف اإىل رفع 

يوؤ�ش�شها  خا�شة  موؤ�ش�شات  خال  من  احلكومية  املدار�س  ت�شغيل  كفاءة 

متميز  ت�شغيل  من��وذج  ووف��ق  ميدانية  تربوية  وجتربة  خربة  لهم  تربويون 

�شيعلن عن تفا�شيله لحقاً.

املدار�س  اإدارة  اإ�شناد  امل�شتقلة هو  املدار�س  م�شروع  اأن  معاليه  واأ�شاف 

احلكومية مل�شغلني من ذوي اخلربة الرتبوية، حيث �شيبداأ امل�شروع ب� 25 

مدر�شة جتريبية كمرحلة اأوىل و�شتعمم التجربة على 2000 مدر�شة لحقاً.

وك�شف معاليه اأنه �شيكون هناك �شوابط لرت�شيح امل�شغلني واختيارهم 

وتاأهيلهم من خال دورات تدريبية، حيث �شيتم التطبيق على العينة 25 

مدر�شة يف 5 مناطق تعليمية ابتداًء، بعدها يتم متكني امل�شغلني من اإدارة 

املدر�شة وقيادتها نحو جتويد التعليم.

من  النوع  هذا  اأداء  ورقابة  متابعة  �شيتم  اأنه  التعليم  وزير  معايل  وبني 

اأداء  موؤ�شرات  وم��ن خ��ال  امل�شتقلة  امل��دار���س  امل��دار���س من خ��ال وح��دة 

ت�شغيلية ومالية واأكادميية.

طالب المملكة يحققون مراكز متقدمة في 
أولمبياد مندليف للكيمياء

للكيمياء«  »مندليف  اأوملبياد  يف  امل�شاركون  ال�شعودية  طاب  حّقق 

ف�شية  ميداليتني  على  وح�شلوا  متقدمة،  مراكز  بيارو�شيا،  املقام يف 

وبرونزية.

الطالب  اأن  مو�شحة  ال��ف��ائ��زي��ن،  الطلبة  التعليم  وزارة  وه��ّن��اأت 

بدر  الطالب  حقق  بينما  الف�شية،  امليدالية  حقق  اإدري�س  عبدالرحمن 

امللحم امليدالية الربونزية، يف اأوملبياد مندليف للكيمياء املقام يف دولة 

بيارو�شيا.

واأ�شافت اأن الأوملبياد �شارك فيه 130 طالًبا ميثلون 22 دولة، م�شرية 

اإىل اأن امليدالية الف�شية التي ح�شل عليها الطالب عبدالرحمن اإدري�س 

هي الف�شية الأوىل للمملكة يف هذه امل�شابقة، التي ت�شّنف الأقوى على 

م�شتوى العامل.

اأ�شعب م�شابقة علمية يف الكيمياء  اأوملبياد املندليف للكيمياء  ويعد 

من حيث م�شتوى الأ�شئلة وطريقة امل�شابقة واللغة الأ�شا�شية للم�شابقة 

هي اللغة الرو�شية، حيث تتم ترجمة الأ�شئلة اإىل الإجنليزية ومن ثم اإىل 

العربية، وامل�شابقة عبارة عن اختبارين نظري واآخر عملي، وتعد هذه 

امل�شاركة ال�شاد�شة للمملكة، ويبلغ ر�شيد اململكة من امل�شاركات ال�شابقة 

�شبع ميداليات برونزية و�شهادة تقدير.
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و�ضع مدير جامعة جازان الدكتور 

املا�ضي  الأح���د  القحطاين  مرعي 

 29 امل��واف��ق  1439ه�  �ضعبان   13
اأبريل 2018م حجر الأ�ضا�س ملركز 

 Career« الطبية  الكوادر  تطوير 

�ضمن   »In Medicine -CIM
الطبية  اخل��دم��ات  توفري  م��ب��ادرات 

التحول  مبادرات  اإحدى  التعليمية، 

ب��ق��اع��ة  وذل����ك   ،2020 ال��وط��ن��ي 

العليا  الإدارة  ب��رج  يف  الحتفالت 

وكالء  بح�ضور  اجلامعية  باملدينة 

الكليات  ووك��الء  وع��م��داء  اجلامعة 

ال�ضحية وقيادات اجلامعة.

امل��ب��ادرة  على  امل�ضرف  واأو���ض��ح 

ه��ذه  اأن  عقيلي  ح�ضني  ال��دك��ت��ور 

جامعة  م��ن  اإ�ضهاماً  ت��اأت��ي  امل��ب��ادرة 

التحول  م���ب���ادرات  �ضمن  ج����ازان 

ب��روؤي��ة  امل��رت��ب��ط��ة   2020 ال��وط��ن��ي 

اململكة 2030، ويعترب مركز تطوير 

الكوادر الطبية هو املخرج الرئي�ضي 

للمبادة.

املركز  اأن  عقيلي  الدكتور  وب��ني 

ي��ه��دف ع��ل��ى امل����دى ال��ق��ري��ب اإىل 

كليات  خريجي  ج��اه��زي��ة  حت�ضني 

ال���ط���ب ل����دخ����ول ����ض���وق ال��ع��م��ل، 

يف  فر�ضهم  حت�ضني  اإىل  بالإ�ضافة 

برامج  القبول يف  امتحانات  اجتياز 

الدرا�ضات العليا.

ثالث  �ضمن  املركز  اأن�ضطة  وتقع 

الإل��ه��ام،  ه��ي:  اأ�ضا�ضية  ت��وج��ه��ات 

تلك  وت�ضمل  والتوجيه،  والتمكني، 

اكت�ضاف  الطالب يف  دعم  الأن�ضطة 

�ضمان  التوجهات،  وحتديد  ال��ذات 

امل�ضار  يف  املهنية  امل�ضرية  موا�ضلة 

و�ضحذ  ال��ط��ال��ب،  ي��خ��ت��اره  ال����ذي 

م����ه����ارات ال���ط���ال���ب ال�����ض��خ�����ض��ي��ة 

لأداء  ال��ط��الب  وتاأهيل  والبحثية، 

امل���ق���اب���الت ال�����ض��خ�����ض��ي��ة وت��ق��دمي 

وث��ائ��ق��ه��م ب��ط��ري��ق��ة اح���راف���ي���ة، 

امتحانات  اجتياز  فر�س  وحت�ضني 

للتخ�ض�ضات  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

وجتهيز  اأع��ل��ى،  ب��ك��ف��اءة  ال�ضحية 

القبول  ع��ل��ى  للمناف�ضة  ال��ط��ال��ب 

ال�ضائعة  ال��دول��ي��ة  المتحانات  يف 

كامتحان املعادلة الأمريكية.

واأ����ض���ار ال��دك��ت��ور ع��ق��ي��ل��ي ب���اأن 

الإلهام  مرحلة  يتعدى  املركز  دور 

مرحلة  اإىل  الإع���داد  اأو  والتمكني 

هدفه  اإىل  الطالب  وتوجيه  تو�ضيل 

خريطة  اإعطائه  طريق  عن  العلمي 

كاملة مل�ضواره املهني مزودة باملفاتيح 

وطرق الو�ضول.

كرم  التد�ضني  حفل  خ��ت��ام  ويف 

بيت  من  امل�ضاركني  اجلامعة  مدير 

عبدالعزيز  امللك  بجامعة  اخل��ربة 

وهم الدكتور حامد حبيب، والدكتور 

زه��ري ق���زاز، كما ق��دم��وا ب��دوره��م 

تكرمياً للجامعة.

الفنون  بق�ضم  املحا�ضرة  اأك��دت 

ب��ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف »ه��الل��ة جبري 

املجوهرات  �ضناعة  اأن  ال��ه��ذيل«، 

حرفة فنية تعك�س اللم�ضة الإبداعية 

لدى امل�ضمم، وتُظهر ذوقه واإبداعه.

تدريبية  ور�ضة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

بجامعة  »م��وه��ب��ة«  جمتمع  نظمها 

الطائف، بعنوان »بريق« عن �ضناعة 

ال���ذه���ب وامل���ج���وه���رات ل��ط��ال��ب��ات 

اأي��ام،  اأرب��ع��ة  وا�ضتمرت  اجل��ام��ع��ة، 

»ابت�ضام  املجتمع  م�ضرفة  باإ�ضراف 

الغامدي«.

اإىل  التدريبية  الور�ضة  وهدفت 

والإبداعية  الفنية  القدرات  تنمية 

ل���دى ال��ط��ال��ب��ات، واإي���ج���اد اأف��ك��ار 

التدريب  خ��الل  من  لديهن  جديدة 

ع��ل��ى م�����ض��غ��ولت احل��ل��ي ال��ي��دوي��ة، 

الب�ضيطة،  اخل��ام��ات  ب��ا���ض��ت��خ��دام 

و�ضاركت  واملن�ضار،  النحا�س  كقطع 

الطالبات  من  جمموعة  الور�ضة  يف 

الالتي اأظهرن رغبًة حقيقية و�ضغفاً 

ذلك  اإىل  يدفعهن  الفن،  هذا  لتعلم 

حب الكت�ضاف.

للمتدربات  »ال��ه��ذيل«  و�ضرحت 

م���ن ط���ال���ب���ات ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف 

قطعة  ل�ضنع  العملية  اخل��ط��وات 

مميزة من املجوهرات، ابتداًء بر�ضم 

ت�ضميم يراعي امل�ضاحات وعالقتها 

على  الت�ضميم  تثبيت  ثم  ببع�ضها، 

�ضائل  غراء  بوا�ضطة  املعدن  قطعة 

املعدن  اأو ورق ل�ضق، وق�س قطعة 

عمله،  امل��راد  الت�ضميم  مقا�س  على 

ثم ق�ضة بوا�ضطة منا�ضري خم�ض�ضة 

برد  ثم  الت�ضميم،  وتفريغ  للق�س، 

اأطرافها و�ضنفرتها باملبارد اليدوية 

اأو با�ضتخدام الدريل الكهربائي.

العملية  اخل���ط���وات  اأن  وب��ي��ن��ت 

النحا�ضية  ال��ق��ط��ع  ط���الء  ت�ضمل 

لال�ضتعمال،  لتهيئتها  ب��ال��ذه��ب 

التي  القطع  يف  امل�ضابك  وتلحيم 

تنتهي  واأخ����رياً  ك���»ب��رو���س«،  نفذت 

�ضل�ضال  ب��و���ض��ع  الإخ�����راج  م��رح��ل��ة 

للقطع التي مت �ضنعها كعقد، لي�ضبح 

العقد جاهزاً لالرتداء.

ور�ضة  اأن  »ال��ه��ذيل«  واأو���ض��ح��ت 

»الأرك����ت«  بتقنية  احل��ل��ي  �ضناعة 

جامعة  ط��ال��ب��ات  ق����درات  ك�ضفت 

الت�ضكيلية، وما ميلكنه من  الطائف 

عملي  ب�ضكل  �ضقلها  يجب  مواهب 

اأن  اإىل  م�����ض��ريًة  وم��ه��اري،  وتقني 

»بريق«  ور�ضة  تعرفن يف  امل�ضاركات 

احللي  ف��ن  اأهمية  على  التدريبية 

باعتباره عن�ضراً من عنا�ضر الثقافة 

املادية، ويعرب عن العادات والتقاليد 

تاأثره  وم��دى  املجتمع،  يف  ال�ضائدة 

بالثقافات الأخرى.

واأ����ض���اف���ت: »ت��ت��ح��ق��ق ال��ف��ائ��دة 

التدريبية  الور�س  الق�ضوى من هذه 

هذا  تعلم  من  الطالبة  ا�ضتفادة  يف 

اخلا�س  م�ضروعها  تكوين  يف  الفن 

جوانبه،  كل  ودرا�ضة  التخرج،  بعد 

وت�����ض��م��ي��م جم��وه��رات��ه��ا اخل��ا���ض��ة 

خا�س  مو�ضة  خط  رمبا  اأو  اأي�ضاً، 

بها م�ضتقباًل«.

وتقنية  احلا�ضبات  كلية  حققت 

اإجنازاً  بي�ضة  جامعة  املعلومات يف 

البحث  جم��ال  يف  مم��ي��زاً  علمياً 

البحث  قبول  مت  اأن  بعد  العلمي 

امل��ق��دم م��ن ال��ط��ال��ب��ات: اأ���ض��م��اء 

اأح��م��د  ال��ق��ح��ط��اين، رمي  م��ب��ارك 

ال�����ض��م��راين، اإمي����ان ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ال�����ض��ه��راين،  �ضعد  م��ه��ا  اجل��دي��ع، 

زه�������ور ع�����ب�����داهلل ال����غ����ام����دي، 

�ضهد  ال��غ��ام��دي،  حم��م��د  اأم����رية 

ف���ال���ح امل����ع����اوي، اأ�����ض����رار داه���م 

امل��ج��ل��ة  ل��ل��ن�����ض��ر يف  ال�����ض��ه��راين؛ 

ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ع���امل���ي���ة امل��ف��ه��ر���ض��ة 
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عمل  ث��م��رة  البحث  ه��ذا  وك��ان 

الطالبات  ت��خ��رج  مل�����ض��روع  مم��ي��ز 

حت��ت اإ����ض���راف ال��دك��ت��ورة دع��اء 

وت�ضجيع  ودع��م  بام�ضعود  حممد 

احلا�ضبات  كلية  عميد  من  كبري 

الدكتور  املكلف  املعلومات  وتقنية 

خالد بن علي اأبو حا�ضل، وتتويجاً 

نقلة  اإح��داث  يف  الكبرية  جلهوده 

الربامج  تطوير  جم��ال  يف  نوعية 

معايري  اأعلى  وحتقيق  الدرا�ضية 

يف  الأك��ادمي��ي  والعتماد  اجل��ودة 

الكلية. خمرجات 

الدكتور  ع��رب  املنا�ضبة  وب��ه��ذه 

�ضعادته  ع��ن  ح��ا���ض��ل  اأب���و  خ��ال��د 

للطالبات  اجلزيل  و�ضكره  البالغة 

وم�����ض��رف��ت��ه��ن ع��ل��ى ه���ذا الإجن���از 

يعد  والذي  املقايي�س،  بكل  الكبري 

والدعم  الكبري  اجلهد  ثمار  اأحد 

امل��ت��وا���ض��ل ال����ذي ي��ب��ذل��ه م��ع��ايل 

بن  اأحمد  الدكتور  اجلامعة  مدير 

لالرتقاء  وال��وك��الء  نقادي  حامد 

اجلامعات  م�ضاف  اإىل  باجلامعة 

ودولياً. حملياً  املميزة 

باملدينة  ط��ي��ب��ة  ج��ام��ع��ة  ن��ف��ذت 

»الفر�س  بعنوان  ور�ضة عمل  املنورة 

اجل���ام���ع���ات  يف  ال����ض���ت���ث���م���اري���ة 

اأمنوذجا«،  طيبة  جامعة  ال�ضعودية: 

طيبة  جامعة  مدير  معايل  بح�ضور 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����ض��راين، 

وع��ر���ض��ت اجل��ام��ع��ة جت��رب��ت��ه��ا يف 

ال���ض��ت��ث��م��ار والأوق������اف والب��ت��ك��ار 

وري���ادة الأع��م��ال، اأم��ام ممثلني من 

يف  ال�ضعودية  اجلامعات  من  ع��دد 

مبنى املوؤمترات باجلامعة.

واأو���ض��ح ال��دك��ت��ور ال�����ض��راين اأن 

�ضعاراً  لها  و�ضعت  طيبة  جامعة 

هذا العام »عام الإبداع وال�ضتثمار« 

ومتخ�ضت اجلهود يف اإطالق �ضركة 

وادي طيبة، مبيناً اأن اجلامعة عملت 

اأولً«  »ال��ف��روع  �ضعار  اإط���الق  على 

العام املا�ضي لتطوير فروع اجلامعة 

حتقيق  يف  لت�ضهم  املحافظات  يف 

اجلامعة اأهدافها ال�ضراتيجية.

ومن  اجلامعة  اأن  معاليه  واأف���اد 

خالل �ضعار »عام الإبداع وال�ضتثمار« 

الإبداع  ان�ضب عملها على موا�ضلة 

يف التعليم وال�ضيا�ضات والإجراءات، 

واجل���ودة وال��ت��دري��ب وغ��ريه��ا حتى 

تكون اجلامعة يف الجتاه ال�ضحيح، 

جمل�ًضا  ��ا  اأي�����ضً اجل��ام��ع��ة  و�ضكلت 

العلمي،  طيبة  جامعة  وقف  لنظارة 

�ضركة  اإدارة  ت�ضكيل جمل�س  كما مت 

وادي طيبة وي�ضم يف ع�ضويته نخبة 

وال�ضناعيني  الأع��م��ال  رج���ال  م��ن 

واملتخ�ض�ضني وغريهم.

لالأعمال  اجلامعة  وكيل  وحتدث 

الدكتور  املكلف  امل��ع��ريف  والإب����داع 

�ضلطان العمري عن مبادرة اجلامعة 

على  وانعكا�ضها  املا�ضي  العام  يف 

حتقيق اجلامعة اأهدافها وخططها، 

ثم قدم امل�ضرف على اإدارة البتكار 

وريادة الأعمال بوكالة جامعة طيبة 

الدكتور  املعريف  والإب��داع  لالأعمال 

دور  ح��ول  عر�ًضا  الغامدي  حممد 

اململكة  روؤي��ة  حتقيق  يف  اجلامعات 

2030، ودور القطاع الأكادميي يف 
وتو�ضيع  الأعمال،  ريادة  ثقافة  ن�ضر 

يف  ال�ضناعي  الأك��ادمي��ي  ال��ت��ع��اون 

املوؤ�ض�ضات  وتطوير  البحوث،  جمال 

ال�ضراكات،  وتعزيز  القدرات  وزيادة 

العمل  خلطة  م�ضابقة  على  معرجاً 

النا�ضئة  ال�ضركات  ل�ضناعة  الأوىل 

ال��دورة   - امل��ن��ورة  املدينة  مبنطقة 

الأوىل - 1439ه�.

بعد ذلك، قدم الرئي�س التنفيذي 

جلامعة  التابعة  طيبة  وادي  ل�ضركة 

العليان  عبدالرحمن  الدكتور  طيبة 

���ا ت���ن���اول ف��ي��ه م��ن��ط��ل��ق��ات  ع���ر����ضً

اململكة  روؤية  ت�ضمل  التي  ال�ضتثمار 

التحول  خ��ط��ة  واأه�����داف   ،2030
وال��ت��وج��ه��ات   ،2020 ال���وط���ن���ي 

م�ضتعر�ضاً  للجامعة،  ال�ضراتيجية 

خطة  �ضمن  طيبة  جامعة  م��ب��ادرة 

ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي »م��ب��ادرة حتويل 

وحدات اجلامعة اإىل مراكز تكلفة/ 

عائد - وحدات غري ربحية«.

م�ضاريع  ع��ن  ال��ع��ل��ي��ان  وحت���دث 

وال�ضتثمار  الثانية،  لل�ضنة  اجلامعة 

التي  وال��ب��ن��ي��ة  ط��ي��ب��ة،  ج��ام��ع��ة  يف 

والدرا�ضات،  التحتية  البنية  ت�ضمل 

م�ضروع  مثل  ال�ضتثمارية  وامل�ضاريع 

ووقف  الدولية،  واملدار�س  ال�ضالم، 

م�ضتعر�ضاً  العلمي،  طيبة  جامعة 

حيث  طيبة،  وادي  �ضركة  اإن�����ض��اء 

ور�ضالتها  روؤيتها  حول  تعريًفا  قدم 

واملنهج  بها،  العمل  وقيم  واأهدافها 

لأن�ضطة  الرئي�ضة  واملجالت  العام، 

ال�ضركة.

مركز لتطوير الكوادر الطبية بجامعة جازان

طالبات »الطائف« يتدربن على تصميم الذهب والمجوهرات

قبول بحث من جامعة بيشة للنشر في مجلة عالمية مفهرسة

جامعة طيبة تستعرض تجربتها االستثمارية

يعد اختيار وتعيني املعيد املنا�ضب حجر الزاوية يف التطور الأكادميي 

والبحثي يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل، فمعيد اليوم هو الباحث والعامل 

القادم، وهو املوؤهل ل�ضتالم زمام  التدري�س يف القريب  وع�ضو هيئة 

لهذا  وخربتها  علمها  خال�ضة  قدمت  اأكادميية  اأجيال  من  املبادرة 

ال�ضرح الأكادميي الكبري.

نخبة  انتقاء  ت�ضمن  ومعايري  �ضوابط  املعيد  وتعيني  اختيار  حتكم 

علمية  اإمكانات  ميلكون  الذين  املتفوقني  و�ضفوة  اجلامعات  خريجي 

العطاء  م�ضرية  لت�ضتمر  والتعلم،  البحث  و�ضغف  اأكادميية  وق��درات 

العلمي والرقي البحثي دون اأن تواجه اجلامعات فجوة نتيجة �ضعف 

الختيار اأو بريوقراطية الآليات.

املعيدين  وتعيني  اختيار  »معايري  مو�ضوع  �ضهد  املنتديات  اأحد  يف 

اإجماع  �ضبه  خالله  وح�ضل  ثرياً،  ونقا�ضاً  كبرياً  تداولً  اجلامعة«  يف 

باأن املعايري احلالية حتتاج لإعادة نظر، فهي مثاًل تغفل اإعطاء وزن 

ذي قيمة جلامعة التخرج وت�ضاوي خريج جامعة امتد عطاوؤها لأكرث 

من ن�ضف قرن وو�ضلت مل�ضتوى اأكادميي متميز وخمرجات نوعية، مع 

خمرجات جامعة نا�ضئة - مع كل التقدير للجامعات النا�ضئة.

عدد  يفوق  املثال  �ضبيل  على  جامعتنا  لالإعادة يف  املتقدمني  عدد 

بني  للمفا�ضلة  ومقايي�س  معايري  الأق�ضام  ول��دى  املتاحة،  الوظائف 

املتقدمني، مع اإعطاء قوة لكل مقيا�س، واأبرز املقايي�س: املعدل، جامعة 

التخرج، عدد ال�ضنوات بعد التخرج، طبيعة العمل بعد التخرج، الأداء 

اأثناء املقابلة، ولكل مقيا�س قوة وم�ضتويات اأي�ًضا، مبا ي�ضمن حتقيق 

العدالة بني املتقدمني وال�ضفافية، والأهم من ذلك انتقاء الأف�ضل من 

املتقدمني.

لقد متت الإ�ضارة يف احلوار امل�ضار اإليه اآنفاً اإىل اأن الفجوة احلا�ضلة 

يف معايري اختيار وتعيني املعيدين يف جامعتنا اأفقدت اجلامعة كثرياً 

من خريجيها املتميزين ب�ضبب مزاحمة اخلريجني من الكليات النا�ضئة.

دائماً؛  دقيق  املعيار غري  اأن هذا  اإل  التخرج  اأهمية جامعة  ورغم 

بع�س احلا�ضلني  لدى  املقابالت �ضعًفا  حيث لحظ زمالء يف جلان 

الإجنليزية!!  اللغة  يف  وذلك  اأمريكية،  جامعات  من  ماج�ضتري  على 

اأن يكون - يف غالبه - اختبار �ضامل يوؤديه  اأن املعيار يجب  واأعتقد 

الطالب يف موا�ضيع علمية حمددة يعلنها كل ق�ضم ت�ضمل اأهم مفردات 

الدرا�ضة اجلامعية مع ال�ضماح للطالب احلا�ضل على ٣.٧٥ وما فوق 

بح�ضور الختبار.

التي قد تدفع اخلريج  التعيني من املعوقات  اإج��راءات  تاأخر  ولعل 

اإكمال  اأ�ضرع جامعة متنحه الوظيفة؛ لأن طموحه  املميز للتوجه اإىل 

درا�ضاته العليا فوراً، واجلامعات تبحث عنه لأنه »مميز«، ومت �ضرب 

مثال على ذلك مبا ح�ضل حني تاأخرت  اإحدى اجلامعات العريقة يف 

اإجراءات تعيني عدد من املعيدين يف الكليات ال�ضحية، مما اأدى اإىل 

اخلريجني  من  �ضفوة  كانوا  وبالتاأكيد  اأخرى،  قطاعات  اإىل  ت�ضربهم 

وال�ضبب كان تاأخر اإجراءاتهم الإدارية فقط!

وختاماً كلنا يقني باأن اإدارة اجلامعة ترحب باأي نقا�س واقراح بهذا 

اأنها تفيد يف  اخل�ضو�س، وهناك اقراحات يرى املتابعون واملهتمون 

واإغرائه  املميز  اخلريج  على  احلر�س  وجوب  واأبرزها  اجلانب  هذا 

بالعمل يف اجلامعة قبل تخرجه، كما اأن من ال�ضروري انتقاء روؤ�ضاء 

جلان الختيار والتعيني بطريقة ت�ضاعد على اختيار الأكفاأ والأقدر.

من  اجلامعات  �ضتمكن  التي  الآلية  ما  مطروحاً:  ال�ضوؤال  ويبقى 

اجلامعات  ن��ظ��ام  اإق���رار  بعد  ال��ك��ف��اءات  ه��ذه  واب��ت��ع��اث  ا�ضتقطاب 

على  بحثية«  اأو  »تطبيقية  اجلامعات  ت�ضنيف  تبعات  وما  اجلديد؟ 

واإجاباتكم  م�ضاركاتكم  انتظار  عليها؟ يف  املتميزين  اخلريجني  اإقبال 

وتعليقاتكم.

تعيين المعيدين.. بين ضعف 
الخيارات وبيروقراطية اآلليات

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

makinzyadel@ksu.edu.sa
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ك�سفت در��سة �أمريكية حديثة �أن 

و�ح��ًد� من بني كل 4 م�سنني يعاين 

�لعائلة  ع��ن  �جتماعية  ع��زل��ة  م��ن 

�إىل  يعر�سه  مم��ا  �لأ���س��دق��اء؛  �أو 

�ل�سحية  للمخاطر  �لتعر�ض  زي��ادة 

يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���س��ة  و�ل��ن��ف�����س��ي��ة، 

بال�سحة 

عن  ف�سًل  و�جل�سدية  �لعقلية 

�رتفاع معدلت �لوفيات.

�أجر�ها  �لتي  �لدر��سة  وتو�سلت 

بجامعة  �ل��ط��ب  كلية  يف  ب��اح��ث��ون 

بالتحقيق  قامو�  بعدما  »مي�سيغان«، 

�لعزلة  ت��وؤث��ر على  ع��و�م��ل  ع��دة  يف 

�لعائلة  ع��ن  ب��ع��ي��ًد�  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

و�لأ�سدقاء، وذلك �سمن عينة ت�سم 

م��ن  و300  �أل������ف  م����ن  �أك������ر 

�أكرب  �أفريقي  �أ�سل  من  �لأمريكيني 

و�لأ���س��دق��اء  �لعائلة  �أن  �إىل  �سناً، 

�ل�ستغناء  نحو  بالتدريج  مييلون 

عزلة  يف  وتركهم  �ل�سن  ك��ب��ار  ع��ن 

�جتماعية قا�سية و�أن �ت�سال معظم 

كبار �ل�سن بالعائلة و�لأ�سدقاء �آخذ 

يف �لتناق�ض بن�سب خميفة.

كما �أظهرت �لدر��سة �لتي �أجريت 

على م�ساركني يبلغون من �لعمر 65 

عاًما �أثناء جمع �لبيانات بني عامي 

2011 و2013، �أن 21 باملائة منهم 
�لأ�سدقاء  عن  �جتماعًيا  منعزلون 

فقط، ونحو 17 باملئة منعزلون عن 

�أفر�د �لأ�سرة فقط.

باملائة   50 �أن  �لباحثون  و�أو�سح 

من  يعانون  �ل��ذي��ن  �ل�سن  كبار  م��ن 

�لأ���س��دق��اء  ع��ن  �جتماعية  ع��زل��ة 

معاناتهم  �زد�دت  �لعائلة،  و�أف���ر�د 

معدل  و�رت��ف��ع  و�لنف�سية  �ل�سحية 

ت��ع��ر���س��ه��م ل��ل��م��ع��ان��اة م���ن خم��اط��ر 

كبرية،  وعقلية  وج�سدية  �سحية 

�أكر  كانو�  �لرجال  �أن  لحظو�  كما 

فري�سة  للوقوع  �لن�ساء  من  عر�سة 

للعزلة �لجتماعية.

�أن  �إىل  �ل���در�����س���ة  و�أ�����س����ارت 

�لعائلة  �سبكة  يف  �مل���ر�أة  �إ�سهامات 

�لأحيان  من  �لكثري  و�لأ�سدقاء، يف 

من خلل دورها �لجتماعي كتقدمي 

عدم  يف  ت�ساعد  للآخرين،  �لرعاية 

يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  للعزلة  تعر�سها 

له  يتعر�ض  �لذي  بالقدر  كبرية  �سن 

�لرجل.

ت�ساترز  ليند�  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 

و�لعلوم  �ل��ع��ام��ة  �ل�سحة  �أ���س��ت��اذة 

مي�سيغان:  جامعة  يف  �لجتماعية 

من  يعانون  �لذين  �ل�سن  كبار  »�إن 

حركية  �إع��اق��ات  �أو  ب��دين  �سعف 

لكنهم ي�ستطيعون �لتحرك يف �ملنزل 

كانو�  دق��ي��ق��ة،   30 مل��دة  و�ل��وق��وف 

�لعزلة  ع��ن  ل��لإب��لغ  عر�سة  �أك���ر 

ع��ن �لأ���س��دق��اء، �أم���ا ك��ب��ار �ل�سن 

�ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ���س��ع��ف ب��دين 

�ملنزل  يف  �لتحرك  ي�ستطيعون  ول 

ذ�ت��ي��ة  رع��اي��ة  ع��ل��ى  يح�سلون  ول 

�مللب�ض  و�رت���د�ء  �ل�ستحمام  مثل 

فكانو� �أق��ل ق��درة على �لإب��لغ عن 

معاناتهم �أو �لإ�سارة �إىل عزلتهم عن 

�لأ�سدقاء، لكن ل �سك �أنهم يعانون 

ب�سمت«.

ون�����س��ح��ت �ل���دك���ت���ورة ت�����س��ات��رز 

عائلتهم  و�أف��ر�د  �مل�سنني  �أ�سدقاء 

بزيادة �لقرب منهم و�لتو��سل معهم 

و�له��ت��م��ام ب��ه��م وت��ف��ق��د �أح��و�ل��ه��م 

�أن  م��وؤك��دة  م�ساعرهم،  ج��رح  دون 

و�أ�سل  �أفريقي  �أ�سل  من  �مل�سنني 

كاريبي كانو� �أكر معاناة من �لعزلة 

و�لأ�سدقاء  �لعائلة  عن  �لجتماعية 

من نظر�ئهم �لبي�ض.

الحوار مع الطفل
بدر �حل�سني

يفتح �حلو�ر �آفاًقا رحبة 

�أم����ام �لآب�����اء و�مل��ع��ل��م��ني، 

ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى فك 

رموز �سخ�سيات �أبنائهم، 

وم���ع���رف���ة �أ����س���ر�ره���ا؛ 

�ختيار  عليهم  لي�سهل 

�لأ���س��ال��ي��ب �ل��رب��وي��ة 

طبائعهم  تنا�سب  �لتي 

�ل�سخ�سية،  و�سماتهم 

تربية  �إىل  ل��ل��و���س��ول 

على  ق��ائ��م��ة  �سليمة 

فهم وب�سرية. 

البيئة والأ�سلوب

ح�����س��ب �مل���وؤل���ف 

فاإن �حلو�ر �سبيل لغر�ض قيم 

للتعلم  �لتفاهم و�لتعاي�ض و�مل�ساحلة مع �لآخرين، و�سبيل 

و�لتثقيف، وتنمية �ملهار�ت، وغر�ض �لت�سور�ت �لفكرية �ل�سليمة عن 

�لكون و�لإن�سان و�حلياة، و�إن�ساج ملَكات �لإبد�ع؛ ب�سرط �أن نح�سن 

و�أ�ساليب �حل��و�ر، و�حلجج  وبيئة �حل��و�ر،  �ختيار فكرة �حل��و�ر، 

�ملنطقية �لتي يقبلها عقل �لطفل، وتتفاعل معها م�ساعره.

�سباعية احلوار الناجح

يف هذ� �لكتاب ذي �لأحد ع�سر ف�سًل، كتب �ملوؤلف عن �حلو�ر 

مع �لطفل؛ وتطرق �لف�سل �لأول �إىل »تعريف �حلو�ر و�لطفل«، 

ود�ر حول �حلو�ر مع �لطفل يف �لتاريخ �لإ�سلمي وم�سادر �لتلقي 

�أهمية  ��ست�سعار  وه��ي:  �لناجح«  �حل��و�ر  »�سباعية  �سماها  وما 

�لطفل و�أهمية �حلو�ر معه، و�لرغبة �ل�سادقة يف �لتو��سل معه، 

و�ل�سرب،  و�لهدوء  �لهادف،  و�ملحتوى  جتاهه،  �لد�فئة  و�مل�ساعر 

وح�سن �لإن�سات، و�لبُعد عن �لتع�سب وجتريح �لذ�ت.

تعزيز امل�سرتك الإن�ساين

وجاء �لف�سل �لثاين عن »�أهد�ف �حلو�ر مع �لطفل« ودوره يف 

تعزيز �مل�سرك �لإن�ساين و�لربية �لإن�سانية عنده، وتناول �أهد�ف 

�حلو�ر  على  �لطفل  ت�سجيع  ومنها:  و�خلا�سة؛  �لعامة  �حل��و�ر 

�لثقافية  بالتعددية  يوؤمن  جيل  وتربية  �لأفكار،  وتبادل  و�لنقا�ض 

و�لجتماعية ويتقبل �لآخرين، ومتكني �لنا�سئة من �لركيز على 

�مل�سرك �لإن�ساين.

لغة احلوار واآدابه

و�آد�ب��ه  وعبار�ته  ولغته«  �حل��و�ر  »بيئة  �لثالث  �لف�سل  وتناول 

جاذب  مناخ  توفري  ت�ستلزم  �حلو�ر  بيئة  �أن  و�أو�سح  وم�سوغاته، 

وحمبب للطفل، ودلل على �أن ��ستخد�م �لعبار�ت �لإيجابية ولغة 

�لرمز و�لإيحاء يُعُدّ �أ�سلوًبا ُمِدًيا يف �لربية.

ال�سكل وامل�سمون

وخ�س�ض �لف�سل �لر�بع للحديث عن »�أنو�ع �حلو�ر مع �لطفل« 

من حيث �ل�سكل و�مل�سمون؛ فمن حيث �ل�سكل هناك حو�ر �سفهي 

وغري  �ملدر�سة،  يف  و�ملعلمون  �ملنزل  يف  �لآب��اء  ميار�سه  مبا�سر 

مبا�سر �أو عفوي ميار�سه �لآباء يف حياتهم �ليومية، وهناك حو�ر 

كتابي. ومن حيث �مل�سمون هناك �حلو�ر �لوجد�ين؛ وهو �لذي 

يهدف �إىل ��ستثارة �لعو�طف و�مل�ساعر يف نف�ض �لطفل، كما �أن 

هناك حو�ًر� معرفًيّا، و�آخر ترفيهًيّا.

مبادئ و�سوابط

وحتدث �لف�سل �خلام�ض عن »مبادئ �حلو�ر مع �لطفل« وهي: 

ويف  و�لقبول.  و�لو�سوح،  و�لإيجابية،  و�لتنوع،  و�ل�سرب،  �ملرونة، 

ومنها:  �لطفل«  مع  �حلو�ر  »�سو�بط  عن  كتب  �ل�ساد�ض  �لف�سل 

ومر�عاة  �جل��د�ل،  وجتنب  و�لهدوء  �لعمرية،  للمرحلة  منا�سبته 

�لعلمية،  و�لدقة  و�مل�ساو�ة،  و�لعدل  و�لو�قعية،  �لفردية،  �لفروق 

»�أ�ساليب  حول  �ل�سابع  �لف�سل  ود�ر  �لآخ��ر.  �إن�سانية  و�ح��ر�م 

�حلو�ر مع �لطفل« كاحلو�ر بالق�سة، و�حلو�ر بامل�سرحية، و�حلو�ر 

باملثَل. �أما �لف�سل �لثامن فتناول مهار�ت �حلو�ر، وهي: �لطلقة 

ولغة  �ملقنعة،  باحلجة  و�لإت��ي��ان  �لإن�����س��ات،  وح�سن  �للفظية، 

�جل�سد، و�لثقة بالنف�ض، و�ملرونة، و�لتنظيم.

مراحل الطفولة

وخ�س�ض �لف�سل �لتا�سع ل�»�حلو�ر ومر�حل �لطفولة«، وهي على 

�لرتيب: �لطفولة �ملبكرة �لأوىل، و�لطفولة �ملبكرة �لثانية »4-6 �سنو�ت«، 

و�لطفولة �ملتو�سطة »7-10 �سنة«، و�لطفولة �ملتاأخرة »11-15�سنة«. 

ويف �لف�سل �لعا�سر تناول »�لعو�مل �ملوؤثرة يف جناح �حلو�ر مع �لطفل«، 

وهي: �لأ�سرة، و�مل�سجد، و�ملدر�سة، و�لإع��لم، و�ملوؤ�س�سات �لثقافية، 

و�حلا�سب �لآيُلّ، و�لإنرنت، �لذي �ساعد على ن�سر ثقافة �حلو�ر من 

خلل �حلو�ر�ت �ملكتوبة بني �ملت�سفحني. وختم �لكتاب بف�سله �حلادي 

ع�سر حتت عنو�ن »معوقات �حلو�ر مع �لطفل«، و�لتي قد تتمثل يف �لبيئة 

�لأ�سرية �ملنغلقة، و�لثقافة �ملجتمعية، و�ملدر�سة، و�لإعلم.

قــــــــــــــــرأت لك..

ك�����س��ف��ت در�����س���ة ���س��ادم��ة �أن��ن��ا 

 100 م��ن  �أك���ر  لب��ت��لع  معر�سون 

كل  م��ع  �سغرية  بل�ستيكية  قطعة 

وجبة رئي�سية نتناولها، حيث يدخل 

ياأتي  �أن  ميكن  �ل��ذي  �لبل�ستيك، 

و�لأقم�سة  �لناعمة  �ملفرو�سات  من 

�ملنزيل  �ل��غ��ب��ار  يف  �ل�سطناعية، 

وينتقل منه �إىل وجبات �لطعام.

بو�سع  بريطانيون  علماء  وق��ام 

»م�سائد« غبار  �أطباق برية حتوي 

�أطباق  بجانب  �ملائدة  على  لزجة، 

خلل  منازل   3 يف  وذل��ك  �لع�ساء، 

�لعلماء  �لطعام، وعر  تناول  �أوقات 

يف   Heriot-Watt جامعة  م��ن 

بل�ستيكية  14 قطعة  على  �إدن��ربة، 

يف �لأط��ب��اق، بعد م��رور 20 دقيقة 

 114 يعادل  ما  �لوجبة،  تناول  على 

تقع  �لتي  �لبل�ستيكية  �لألياف  من 

كما  �حل��ج��م.  متو�سط  طبق  على 

�ل��ع��ادي  �ل�سخ�ض  �أن  ��ستنتجو� 

و415  �ألًفا   68 �إىل  ي�سل  ما  يبتلع 

من �لألياف �لبل�ستيكية »�خلطرة« 

�جللو�ض  خ��لل  من  وذل��ك  �سنوًيا، 

لتناول �لطعام.

وتوؤكد �لدر��سة على �نت�سار �ملو�د 

�لبل�ستيكية �ملثري للقلق يف �لهو�ء، 

ديلي  �سحيفة  عنه  ك�سفت  و�ل��ذي 

ميل �لربيطانية موؤخًر�.

وك�������س���ف���ت در�������س�����ة �أج���رت���ه���ا 

حملة  �أط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي  �ل�سحيفة، 

 longstanding Turn The«

Tide« على م��د�ر ف��رة طويلة يف 
�أن  �ل�سهر،  ه��ذ�  م��ن  �سابق  وق��ت 

�ملك�سوفة  �لطازج  �ل�سمك  �سر�ئح 

يف حملت �ل�سوبر ماركت �لكربى، 

من  ق��ط��ع��ة   139 ع��ل��ى  حت���ت���وي 

�لبل�ستيك لكل 240 غر�ًما.

�لأل��ي��اف  �أن  �ل��ع��ل��م��اء  وي��ع��ت��ق��د 

وجبات  يف  �مل��وج��ودة  �لبل�ستيكية 

�لطعام �ملطبوخة يف �ملنزل، مل تاأت 

مع �لطعام �أو من بيئة �لطبخ، بل من 

�لغبار �ملنزيل.

جزيئات  �أن  من  �خل��رب�ء  ويحذر 

�لرئتني  �إت��لف  ميكنها  �لبل�ستيك 

�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ك��ل��ى،  وت�سميم 

يُعتقد  �لهرمونات. كما  تد�خلها مع 

�لإن�سان  �سحة  على  �ملخاطر  �أن 

تتز�يد نتيجة تناول �لأ�سماك �مللوثة 

�ملوجودة يف  �لبل�ستيكية  بالنفايات 

�ملحيطات.

وج��ود  دمن��ارك��ي��ون  علماء  �أث��ب��ت 

�لقلب  نب�سات  ع��دد  ب��ني  ع��لق��ة 

�لعمر،  وط���ول  �ل��ن��ب�����ض«  »م��وؤ���س��ر 

��ستمرت  در��سة  خ��لل  من  وذل��ك 

�ألفي  من  �أك��ر  و�سملت  عاًما،   16
متطوع.

�لتي  �لدر��سة،  هذه  يف  و�سارك 

كوبنهاجن  بجامعة  باحثون  �أجر�ها 

�سحيفة  ب��ح�����س��ب  �ل���دمن���ارك���ي���ة 

منهم  م��ت��ط��وًع��ا،   2798 ت��ل��غ��ر�ف، 

فرة  خ��لل  �حلياة  ف��ارق��و�   1082
�لدر��سة.

�خلا�سة  �لبيانات  حتليل  وبعد 

�أثار  للم�ساركني،  �ل�سحية  باحلالة 

حيث  �لنب�ض،  موؤ�سر  �لعلماء  �نتباه 

متكنو� على �سوئه من تاأكيد �رتباط 

ما  ب�����س��ورة  �ل��ع��م��ر  ط���ول  متو�سط 

�عتبار  ميكن  حيث  �لقلب،  باإيقاع 

معدل  متو�سط  �أو  �لنب�ض«  »موؤ�سر 

على  لي�ض  دل��ي��ًل  �لقلب  نب�سات 

وح�سب  لل�سخ�ض  �ل�سحية  �حلالة 

طول  متو�سط  �أو  م��ع��دل  على  ب��ل 

�لعمر كذلك.

وق����ال �ل��ب��اح��ث��ون ت��ع��ق��ي��ًب��ا على 

من  �لنب�ض  ك��ان  »�إذ�  ��ستنتاجهم: 

71 �إىل 80 �سربة يف �لدقيقة، فاإن 

بن�سبة  ي��زد�د  �ملبكرة  �لوفاة  خطر 

�لنب�ض من  كان  و�إذ�  تقريباً،   51%
81 �إىل 90 �سربة يف �لدقيقة فاإن 

�إذ�  حتى  يت�ساعف،  �ل��وف��اة  خطر 

و�ل�سكر  �لكول�سرول  م�ستوى  كان 

يف �لدم طبيعًيا«.

العزلة االجتماعية.. مخاطر صحية ونفسية على المسنين

100 قطعة بالستيكية صغيرة نبتلعها مع كل وجبة رئيسية

متوسط طول العمر مرتبط بعدد ضربات القلب
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لوحة الفعاليات

23 �شعبان20 �شعبان

24 �شعبان22 �شعبان

4 رم�شان22 �شعبان

23 �شعبان21 �شعبان

24 �شعبان22 �شعبان

5 رم�شان22 �شعبان

برنامجمعرض

معرضمنتدى

معرضبرنامج

معرضمعرض

دورةمعرض

معرضدورة

�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

مهارات العمل �سمن فريق للموظفات

الوقت: من ٨ �ض اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات٦

ال�سعودي الثامن لأعمال �سناعة الطاقة ال�سم�سية 

وال�سبكات

الوقت: من ٩�ض اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: جمعية ال�سرق الأو�سط ل�سناعة 

الطاقة ال�سم�سية - املكان: فندق �سرياتون, الريا�ض

زفايف

الوقت: من٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: الهدف الذهبي

املكان: فندق املوفنبيك, الريا�ض

نظام اإدارة التعليم blackboard  لأع�ساء هيئة 

التدري�ض

الوقت: من ٤م  اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض

اأيام زمان ٢

التاريخ والوقت: ١٤٣٩/٩/٤هـ من٨م اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: اأطياف كلري

املكان: قاعة الفريدة, الريا�ض

الكهرباء ال�سعودي - معر�ض التكييف ال�سعودي ٢٠١٨

الوقت: من٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة:  �سركة معار�ض الريا�ض

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

موؤمتر ال�سرق الأو�سط للتكنولوجيا املالية

الوقت: من ٨�ض اإىل٥م

اجلهة املنظمة: و�سائط الربج

املكان: فندق انرتكونتيننتال الريا�ض

ميفتيك للمدفوعات

الوقت: من ٨�ض اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: توريت لالإعالم

املكان: فندق انرتكونتيننتال, الريا�ض

اإعداد ال�ستمارات الإلكرتونية  لع�سوات هيئة 

التدري�ض

الوقت: من ٩�ض  اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٢

مهارات البحث يف حمركات البحث للطالب

الوقت: من ٤م  اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: معهد اللغويات

عطايانا

الوقت: من٩م اإىل ٢م

اجلهة املنظمة:اخلطوة املعرتفة

املكان: فندق كراون بالزا اآر دي �سي, الريا�ض

ي�م الثنني القادم 1439/8/21 هـ 

ال�ضاعة: 10.30 �ضباحًا
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30 رم�شان6 رم�شان

11 حمرم10 رم�شان

5 �شفر17 رم�شان

23 �شعبان9 رم�شان

1 �شفر12 رم�شان

30 �شفر18 رم�شان

مهرجانمعرض

فعاليةمعرض

معرضفعالية

مؤتمرفعالية

مؤتمرمعرض

معرضمؤتمر

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: فل�ضفة التنمية امل�ضتدامة: رهانات يف نقد التنمية

Frank Burbage :امل�ؤلف

املرتجم: اأمين حممد منري

ال�ضنة: 1439

يَُعدُّ هذا الكتاب حماولة لفهم ق�سية التنمية امل�ستدامة من منظ�ر فل�سفي، 

واملجتمع،  والتنمية  الإن�سان  بني  العالقة  مناق�سة  اإىل  امل�ؤلف  �س  تَعرَّ حيث 

النظر يف  وكذلك  املعا�سرة،  ال�سناعية  بالث�رات  التنمية  عالقة  والنظر يف 

فل�سفي،  ميدان  �سمن  العالقة  هذه  تطرحها  التي  القت�سادية  ال�سيا�سات 

تلبية  اإىل  احلاجة  بهذا  امل�ؤلف  ويعني  تنم�ية،  ملفاهيم  التاأ�سي�س  وحماولة 

تلبية  على  امل�ستقبلية  الأج��ي��ال  بقدرة  امل�سا�س  دون  احلا�سر  احتياجات 

الدول  تنتهجها  تزال  ل  التي  ال�سائدة  احلياة  اأمناط  تغيري  واإىل  حاجاتها، 

ف  يتَّ�سِ القت�سادي  النم�  من  جديد  ع�سر  اإىل  احلاجة  وكذلك  النا�سئة، 

بالق�ة وال�ستدامة اجتماعيًّا وبيئيًّا.

الرتجمة تغري كل �ضيء

ي�سم هذا الكتاب اأربعة ع�سر ف�ساًل، تتناول تط�ر علم درا�سات 

الرتجمة يف الفرتة من 2000- 2012م، حيث يتناول  كل ف�سل 

م��س�عاً حي�ياً يف درا�سات الرتجمة، يجد فيه املهتم بالرتجمة 

يف  الرتجمة  يف  وت�ؤثر  ت�سكل  التي  الأفكار  من  للعديد  م�سدًرا 

ع�سرنا هذا وع�س�ر قادمة، بالإ�سافة اإىل عدد من الأمثلة التي 

تن�ًعا وات�ساًعا. فكل من لديه اهتمام بالرتجمة  الكتاب  تعطي 

�س�اء معلًما اأو دار�ًسا اأو مهتًما �سيجد كل هذه املقالت اأو بع�سها 

بدرا�سات  يتعلق  اأخرى فيما  اأو جتيب عن  ت�ساوؤلت  لديه  تثري 

املختلفه. احلياة  وجمالت  الأخ��رى  بالعل�م  وعالقته  الرتجمة 

اأّلفه  1439ه�  ع��ام  �سدر  ال��ذي  الكتاب  ه��ذا  اأن  ذك��ره  يجدر 

ل�ران�س فيت�ين، وترجمه مبارك هادي القحطاين.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

رم�سان يف حارتنا

الوقت: من ٤م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: بيلي قيت

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

الريا�ض

 اإ�ستاد مو�سكو

الوقت: من ٣م اإىل١٢٠�ض

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة مهمتنا لتنظيم الفعاليات

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

ليايل رم�سان يف بالدي

الوقت: من ٩م اإىل ٢�ض

اجلهة املنظمة: نيارة

املكان:  قاعة نيارة, الريا�ض

ع�ست يا وطن الثاين

الوقت:من ٨�ض اإىل ١٫٣٠م

اجلهة املنظمة: معار�ض ال�سرق الأو�سط

املكان:  قاعة اأو�سا, الريا�ض

ال�سوق العتيق

الوقت: من ٩م اإىل٢�ض

اجلهة املنظمة: �سركة التنظيم الأول املحدودة

املكان: قاعة اأو�سا

ال�سعودي الدويل للمخبوزات واملعجنات ٢٠١٨

الوقت:من ١م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: اأعمال املعار�ض

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

الريا�ض

ملة رم�سانية

الوقت: من ٧م اإىل٢�ض

اجلهة املنظمة: �سركة القمة البالتينية

املكان: قاعة الفريدة

الرتفيه يف اململكة العربية ال�سعودية

الوقت: من ٨�ض اإىل ١٫٣٠م

اجلهة املنظمة: املوؤمترات املتقدمة - اإي �سي اإم

املكان: الريا�ض

ليايل اخلري ال�ساد�ض

الوقت: من ٩م اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: معار�ض ال�سرق الأو�سط

املكان:  قاعة اخلزامى, الريا�ض

 التاأمني ال�سحي ال�سعودي

الوقت: من ٩�ض اإىل ٥٫٤٥م

اجلهة املنظمة: جمموعة املخت�ض

املكان: قاعة الأمري �سلطان, فندق الفي�سلية, الريا�ض

قدوة

الوقت: من ٤م اإىل١٠�ض

اجلهة املنظمة: �سركة اأعايل لتنظيم املعار�ض

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

ال�سعودي الدويل لتكنولوجيا اجلوالت وملحقاتها

الوقت:من ١م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: ال�سدمي املا�سي

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

الريا�ض

�سعبان 

1439ه�

( ماي� )

2018م



ت���ع���رف ال�����س��ي��ا���س��ات ب��اأن��ه��ا 

والتوجهات  املبادئ  من  جمموعة 

ال���ع���ام���ة واخل���ط���وط ال��ع��ري�����س��ة 

املوؤ�س�سة  �سري  خ��ط  حتكم  ال��ت��ي 

ع��ن��د  الإدارة  ب��ه��ا  وت�����س��ر���س��د 

مبثاب�ة  وتعد  للقرارات،  اتخاذها 

املوؤ�س�سي،  للعمل  طريق  خارطة 

وت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��دي��ث��ه��ا دورًي�����ا، 

الدولة  م�ستوى  على  تكون  وق��د 

اأو  امل��ب��ادئ  ل��ه��ذه  امل��وؤ���س�����س��ة.  اأو 

ال�سمولية  منها  �سمات  ال�سيا�سات 

وال��و���س��وح وامل���اءم���ة والت�����س��اق 

وال����ت����واف����ق م����ع ال��ت�����س��ري��ع��ات 

واأن  اجل��م��اع��ي��ة،  والت��ف��اق��ي��ات 

باملوؤ�س�سة  للعاملني  معلومة  تكون 

امل�ستوى  �سيا�سات  مع  ومتوافقة 

و���س��ي��ا���س��ات  الأع����ل����ى  الإداري 

بامل�ستوى  والإدارات  الأق�����س��ام 

الإداري الأدنى.

وحت���ت���وي ال�����س��ي��ا���س��ات ع��ل��ى 

حيث  ل���ه���ا،  اإج�������راءات حم��ق��ق��ة 

�سل�سلة  باأنها  الإج���راءات  تعرف 

املحددة  التنفيذية  اخلط�وات  من 

واملرتبة ترتيًبا زمنًيا، والتي ت�سف 

كافة  على  العمل  اأداء  كيفية  بدقة 

امل�������س���ت���وي���ات، مب��ا 

التقليل  اإىل  ي���وؤدى 

الإدارة  ت��دخ��ل  م��ن 

ال��ع��م��ل  ت��وج��ي��ه  يف 

باملوؤ�س�سة  الروتيني 

زي��ادة  على  والعمل 

الإنتاجية. الكفاءة 

ول�����������س�����ي�����اغ�����ة 

�سليمة  اإج������راءات 

ي��ت��واف��ر  اأن  ي��ج��ب 

ال�سروط  م��ن  ع��دد 

وه�����������ي حت���ق���ي���ق 

اأك�����ر ق����در مم��ك��ن 

م����ن ال����ك����ف����اءة يف 

ا����س���ت���خ���دام امل�������وارد، الت�����س��اق 

وال���ت���وزان، ال��ق��ي��ا���س وال��رق��اب��ة، 

ال���و����س���وح وامل����رون����ة و���س��ه��ول��ة 

و���س��وح  يعك�س  ح��ي��ث  ال��ت��ط��ب��ي��ق، 

الإج������راء ���س��ام��ة ال�����س��ي��ا���س��ات 

باملوؤ�س�سة. املتبعة  الإدارية 

وي���رى ك��ث��ري م��ن اخل����راء اأن��ه 

ال�سيا�سة  حتويل  عملية  لتي�سري 

م���راع���اة  ي��ج��ب  اإج��������راءات  اإىل 

ت�������ي: و�����س����وح ال���غ���ر����س م��ن  الآ

ال�����س��ي��ا���س��ة، م��ع��اجل��ة امل�����س��ك��ات 

لها  والتي  احلالية 

���س��ل��ة ب��امل��وؤ���س�����س��ة، 

الم����������ت����������ث����������ال 

امل��رون��ة،  للقوانني، 

ح�������س���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م 

وال�����ت�����خ�����ط�����ي�����ط 

وال��ت��ق�����س��ي��م، ل��غ��ة 

����س���ه���ل���ة ال���ف���ه���م 

وخ�������ال�������ي�������ة م���ن 

امل���������س����ط����ل����ح����ات 

ال�����س��ع��ب��ة، وق�����س��ر 

والفقرات. اجلمل 

ون�������ن���������������س�������ح 

ال���ق���ائ���م���ني ع��ل��ى 

ال�سروع  قبل  ال�سيا�سات  �سياغة 

يجيبوا  اأن  وكتابتها  اإعدادها  يف 

باأنف�سهم  على  عدد من  الأ�سئلة: 

امل�ساألة  هذه  مع  التعامل  مت  كيف 

املوؤ�س�سة  متتلك  هل  املا�سي؟  يف 

ال�سيا�سة؟  وجود  ترر  عاملة  قوى 

ا�ستعداد  باملوؤ�س�سة  ي��وج��د  ه��ل 

ما  لل�سيا�سات؟  امل�ستمر  للتحديث 

معاجلتها؟  �ستتم  التي  الق�سايا 

م��ا ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��وق��ع اإجن���ازه���ا؟ 

قيم  ال�سيا�سة  ه��ذه  �ستعزز  ه��ل 

بها؟ توؤمن  التي  املوؤ�س�سة 

البع�س  على  ي��ت��داخ��ل  اأن���ه  اإل 

م��ف��اه��ي��م خم��ت��ل��ف��ة ل��ل�����س��ي��ا���س��ات 

التي  القواعد  منها  والإج���راءات، 

تف�سيلية  اإر���س��ادات  باأنها  تعرف 

باملن�ساأة،  العاملني  �سلوكيات  حتدد 

والدقة  الو�سوح  منها  �سروط  ولها 

م��ت��ع��ددة،  م��ع��اين  حت��م��ل  ل  واأن 

باأنها  تعرف  التي  القرارات  واأي�سا 

ال�سيا�سات  به  ت�سدر  الذي  ال�سكل 

والإجراءات. والقواعد 

ن����ه ب��و���س��وح  واأخ������رياً ن���وؤك���د اأ

�سياغتها  يتم  ال��ت��ي  ال�سيا�سات 

ب��ط��ري��ق��ة ���س��ل��ي��م��ة وارت���ب���اط���ه���ا 

ب���ال�������س���ي���ا����س���ات وال���ت���وج���ه���ات 

ب��وزارات��ه��ا  ممثلة  للدولة  العامة 

ذلك  ف��اإن  وهيئاتها،  وجمال�سها 

عملية  وتب�سيط  تي�سري  اإىل  يوؤدي 

ال��ت��ح��دي��د ال��دق��ي��ق ل���اإج���راءات، 

الإنتاجية  م��ع��دلت  رف��ع  ث��م  وم��ن 

ب��امل��وؤ���س�����س��ة وب���ال���ت���ايل اإح����داث 

املطلوبة. والتنمية  التطوير 

عمادة التطوير واجلودة

دكتوراه يف الإدارة ال�سراتيجية 

وحت�سني الأداء احلكومي

الأوىل  ثروتها  اأن  اململكة  تدرك 

بلغت،  مهما  ثروة  تعادلها  ل  التي 

ي�سكل  ال��ذي  الطموح  �سعبها  هي 

ال�����س��ب��اب م��ع��ظ��ُم��ه، ك��م��ا ج���اء يف 

نقل  كان  وملا   ،2030 لعام  روؤيتها 

املعرفة وتوطينها هو اأحد تطلعات 

يف  ال�ستثمار  ف��اإن  ال��روؤي��ة،  تلك 

يكونون  بحيث   - ال�سباب  عقول 

قادرين على حتقيق تلك التطلعات 

اأه��م��ي��ت��ه  يف  ي���ف���وق  اأ����س���ب���ح   -

اآخ���ر،  اأي جم���ال  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 

هذا  قواما  هما  والتعلم  والتعليم 

ال�ستثمار. من  النوع 

التفاعلية  العملية  فالتعليم، وهو 

التي تنتقل فيها اخلرات واملعارف 

وامل��ع��ل��وم��ات م��ن ذه��ن امل��ع��لّ��م اإىل 

حا�سًما  دوًرا  يلعب  املتعلّم،  ذه��ن 

الب�سري  امل���ال  راأ�����س  حت��وي��ل  يف 

على  ق��ادر  فكري  م��ال  راأ����س  اإىل 

وا�ستخدامها،  املعرفة  ا�ستيعاب 

التقدم  تقود  التي  الدول  نرى  لذا 

على  ت��ع��م��ل  ال���ع���امل،  ال��ع��ل��م��ي يف 

مواطنيها  ع��ق��ول  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 

تعظيم  بغر�س  التعليم  خ��ال  من 

اإمكاناتهم.

امل��ج��ت��م��ع��ات احل��دي��ث��ة  ك��ل  ويف 

احل�����س��ول على  ي��ت��م 

امل����رح����ل����ة ال��ع��ل��ي��ا 

م�����ن ال���ت���ع���ل���ي���م يف 

بحيث  اجل��ام��ع��ات، 

اأ�سبحت هي امل�سدر 

ال���رئ���ي�������س ل��ت��وف��ري 

الب�سري  امل��ال  راأ���س 

ال�����������ازم لإن�����ت�����اج 

وا�ستيعابها  املعرفة 

من  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا، 

ال�ستثمار  فاإن  هنا، 

ال��ب��ي��ئ��ة  ب����ن����اء  يف 

الأك������ادمي������ي������ة يف 

اأول��وي��ة  يحتل  اأ���س��ب��ح  اجل��ام��ع��ات 

يف  الأولويات  �سائر  على  متقدمة 

املجتمعات. تلك 

وق��د اأ���س��ارت ال��درا���س��ات اإىل 

لإتاحة  الازمة  امل��وارد  توفري  اأن 

يف  للم�ساركة  للباحثني  الفر�سة 

العلمي  والن�سر  البحثي  الن�ساط 

والإع��داد  التاأهيل  برامج  واإتاحة 

العلمي  والإ�����س����راف  الأك���ادمي���ي 

ال��ل��ق��اءات  ح�سور  ف��ر���س  وت��وف��ري 

الأك��ادمي��ي��ة،  وامل��وؤمت��رات  العلمية 

واإع���داد  ت�سكيل  يف  ت�ساهم  كلها 

العلماء ال�سغار ويف رفع الإنتاجية 

بحيث  لهم،  العلمية 

ي���ك���ون���ون اأع�����س��اء 

وم�ساهمني  فاعلني 

امل��ع��رف��ة  اإن���ت���اج  يف 

ت���اأ����س���ي�������س  ويف 

املعرفة. جمتمع 

اأم�������ا ال���ت���ع���ل���م، 

وه�������و اك���ت�������س���اب 

للمعلومات  الأفراد 

وامل������ع������رف������ة م���ن 

خ���ال ال�����س��ي��اق��ات 

الج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 

التي  وامل��وؤ���س�����س��ي��ة 

اإىل  ي��وؤدي  فاإنه  فيها،  يتواجدون 

عقول  اإىل  امل��ع��ل��وم��ات  ان�����س��ي��اب 

بال�سرورة  يعرفوا  اأن  دون  الأفراد 

الفرد  يتعلم  فقد  يتعلمون؛  اأنهم 

اأو من املواقف التي  من املمار�سة، 

من  اأو  ب��ه��ا،  مي��ر  اأو  لها  يتعر�س 

فيبني  الذاتي،  التعلم  طرق  خال 

يتحول  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  ر���س��ي��ًدا 

�سخم  ر�سيد  اإىل  ال��وق��ت  مب��رور 

التي  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  امل��ع��رف��ة  م��ن 

با�ستمرار. تتجدد 

وقد حدا ذلك باأغلب املوؤ�س�سات 

تعظيم  ال�ستثمار يف   اإىل  الكرى 

قيمة تلك املعرفة يف عقول الأفراد 

التلقائي،  التعلم  تعزيز  خال  من 

فيها  الإداري�����ة  ال��ه��ي��اك��ل  وت��ط��وي��ر 

التعلم،  ممار�سات  ت�ستوعب  بحيث 

التفاعلية  ال�سياقات  وت�ستوعب 

بحيث  الب��ت��ك��ار،  اإىل  ت���وؤدي  التي 

التعلم،  القدرة على  اأ�سبح حت�سني 

من  هما  التعلم،  كيفية  تعلم  وعلى 

القدرة  تبني  التي  ال��ع��وام��ل  اأه��م 

اأن بات  التناف�سية، وخ�سو�سا بعد 

اأغلب البتكارات  اأن  به  امل�سلَّم  من 

املنهجيات-   يف  اأو  املنتجات  يف   -

التعلم. �سياق  تن�ساأ يف 

ما متلكه  اأعظم  ال�سباب هم  اإن 

الوحيد  واملورد  موارد،  من  الدول 

ين�سب،  ل  الذي  الرثوة  موارد  من 

بحيث  ع��ق��ول��ه��م  يف  وال���س��ت��ث��م��ار 

ا�ستيعاب  على  قادرين  ي�سبحون 

اأ�سحى  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا،  امل��ع��رف��ة 

اأف�����س��ل ال���س��ت��ث��م��ارات واأك��رثه��ا 

جدوى يف راأي كثري من اخلراء.

ا�ستاذ علم املعلومات - جامعة 

امللك �سعود
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»جاهز« يف ف�صل ال�صيف

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

اجلامعة  وكالة  ثم  ومن  اجلامعة  تبذلها  التي  اجلهود  تتعدد 

واأهدافها   2030 اململكة  روؤي��ة  تنفيذ  يف  والتطوير  للتخطيط 

بالوكالة  املهارات  تطوير  عمادة  اإطار حر�س  ويف  ال�سراتيجية، 

عمليات  يدعم  ما  وبخا�سة  الجت��اه  هذا  يف  قدماً  امل�سي  على 

الرت��ق��اء مب��ع��ارف وق���درات وم��ه��ارات اأب��ن��اء ال��وط��ن مب��ا يدعم 

دعم  اإىل  اإ���س��اف��ة  العمل،  و���س��وق  العملية  احل��ي��اة  يف  جناحهم 

برناجماً  العمادة  اأطلقت  املعلومات،  تقنية  لتوطني  الدولة  جهود 

العمادة  تقدمها  التي  املبادرات  اأحد  وهو  »جاهز«  با�سم  تدريبياً 

حيث  بالتقنية،  املهتمني  �سعود  امللك  جامعة  وطالبات  لطاب 

وطالبات  طاب  بني  الفجوة  تقلي�س  اإىل  الرنامج  هذا  يهدف 

م�سارات  تقدمي  طريق  ع��ن  العمل  �سوق  ومتطلبات  اجلامعة 

بالواقع  وتربطهم  املهنية،  كفاءتهم  رفع  على  ت�ساعد  تدريبية 

العمل. ل�سوق  العملي 

هي: م�سارات  اأربعة  من  التدريبي  الرنامج  هذا  ويتكون 

من  عدد  تقدمي  يتم  وفيه  ال�سبكات،  اأنظمة  الأول:  امل�سار   *

�سركة  اإليه  تو�سلت  ما  لأح��دث  التطبيقية  التدريبية  ال��دورات 

تاأهيل  يتم  حيث  معتمدة  ب��رام��ج  م��ن  العاملية  مايكرو�سوفت 

ال�سبكات. لأنظمة  كمدير  ال�سركة  من  لعتماده  املتدرب 

* امل�سار الثاين: قواعد البيانات، ويهدف هذا امل�سار لإك�ساب 

العمل يف جمال  ثم  ومن  البيانات،  مع  التعامل  مهارات  املتدرب 

املوؤ�س�سات  من  كثري  حتتاجه  مهم  جمال  وهو  البيانات،  قواعد 

ليكون  املتدرب  تاأهيل  يتم  الوقت  نف�س  ويف  والعاملية،  املحلية 

امل�سار. اإىل هذا  اأهمية  ي�سيف  »اأوراكل« مما  م�سمماً يف 

تاأهيل  امل�سار  هذا  يت�سمن  ال�سبكات،  م�سار  الثالث:  امل�سار   *

ال�سبكات. يف  »�سي�سكو«  �سركة  من  لعتماده  املتدرب 

* امل�����س��ار ال���راب���ع: م�����س��ار الأم����ن ال�����س��ي��راين، وي��ه��ت��م ه��ذا 

العامل  بات  جمال  وهو  املعلومات،  اأم��ن  على  بالتدريب  امل�سار 

من  يعد  كما  م�سى،  وق��ت  اأي  من  اأك��رث  الآن  اإليه  بحاجة  كله 

امل�سار  هذا  ويوؤهل  عاملياً،  الطلب  عليها  يتزايد  التي  املجالت 

مركز  من  وباعتماد  ال�سيراين،  الأم��ن  يف  ليتخ�س�س  املتدرب 

الرنامج  ويبداأ  �سعود.  امللك  بجامعة  املعلومات  لأم��ن  التميز 

�سوال  �سهر  من  العا�سر  من  ابتداء  فعالياته  »جاهز«  التدريبي 

الثالث  اإىل  وي�ستمر  املبارك،  الفطر  عيد  اإجازة  انتهاء  بعد  اأي 

1439ه�، مما يتيح الوقت  ع�سر من �سهر ذي القعدة لهذا العام 

خال  اأوقاتهم  ل�ستثمار  اجلامعة  وطالبات  لطاب  املنا�سب 

ال�سيف. ف�سل 

اإىل  �سعود  امللك  جامعة  وطالبات  طاب  وبناتنا  اأبناءنا  اأدعو 

التدريبي،  الرنامج  هذا  يف  وامل�ساركة  الفر�سة  هذه  اقتنا�س 

اأن ينفع به. واأ�ساأل اهلل 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

االستثمار في العقول يفيد الوطن ويحقق األهداف

فوائد االحتباس الحراري!
اأخطار الحتبا�س  تعلمنا يف املدار�س و�سمعنا يف الأخبار كثرًيا عن 

كريباتي  كدولة  بالغرق؛  مهددة  ال�ساحلية  ول  الدُّ اأن  وكيف  احلراري، 

اإل  املعلومات،  الرغم من �سحة هذه  البندقية وغريها، وعلى  ومدينة 

اآخر. وجًها  للق�سية  اأن 

اإىل  احل��راري  الحتبا�س  ب�سبب  احل��رارة  ن�سبة  ارتفاع  اأدى  فقد 

اإىل  حجمه  تقل�س  وال��ذي  ال�سمايل  القطب  م��ن  كبري  ج��زء  ذوب��ان 

للقطب  املجاورة  ال��دول  �ساعد  مما  �سنة،  ثاثني  من  اأق��ل  يف  الربع 

املنطقة  تلك  يف  ية  ِبُحرِّ الإب��ح��ار  على  رو�سيا  وبالأخ�س  ال�سمايل 

يف  ميناء  اأكر  من  تخرج  الرحلة  كانت  فقد  الب�سائع.  لنقل  خا�سة 

مورمان�سك-  مدينة  يف  رو�سيا  �سمال  يف  -املتواجد  ال�سمايل  القطب 

واأفريقيا  اأوروبا  قارات؛  بثاث  مروًرا  ال�سني  �سانغهاي يف  ميناء  اإىل 

يف  �سهرين  ت�ستغرق  وكانت  ميل،  اآلف  ع�سرة  حوايل  قاطعًة  واآ�سيا؛ 

فقط. الذهاب  رحلة 

طريق  عن  الرحلة  فت�سري  احلراري،  الحتبا�س  وبف�سل  الآن،  اأما 

القطب ال�سمايل م�ستغرقًة اأقل من ن�سف الوقت وامل�سافة والتكاليف.

الزراعة  يف  كبري  حت�سن  اإىل  اأي�ًسا  احلراري  الحتبا�س  اأدى  وقد 

واأ�سبحت عمليات قطاع التعدين اأكرث �سهولة من ذي قبل، لي�س ذلك 

فح�سب، بل اأ�سف اإىل ذلك منو ال�سياحة وازدهار العمران يف �سمال 

رو�سيا، كل هذا ي�سب يف �سالح القت�ساد الرو�سي، وكاأن ل�سان حاله 

فوائد«. قوم  عند  قوم  »م�سائب  يقول 

حذيفة ال�سويلم

كلية العلوم

تطاأ  ال��ت��ي  الأوىل  ال��وه��ل��ة  م��ن 

امللك �سعود كطالب  قدماك جامعة 

منحة م�ستجد، فاإن مدير اإدارة املنح 

العمري،  عبدالرحمن  الفا�سل  الأخ 

اأوائل الأ�سخا�س الذين  �سيكون من 

تلتقيهم يف اجلامعة، 

و�����س����وف ي��ع��ط��ي��ك ان���ط���ب���اًع���ا 

وذلك  اململكة؛  عن  مده�ًسا  اإيجابياً 

ب��ال���س��ت��ق��ب��ال امل��غ��ل��ف ب��ال��رح��اب 

احلقيقي، واحلب احلاين ال�سادق.

بابت�سامة  عليك  بالتعرف  يبداأ 

الإن�ساين،  املعنى  عميقة  عري�سة 

مت�سائًا عن بلدك واأهلك، ورحلتك، 

ولبلدك،  ولأهلك  لك اخلري  متمنًيا 

فيذلل لك احلواجز التي كنت ت�سعر 

م�ستجد،  كطالب  جتاهها  بالرهبة 

عالقة  �ستظل  جملة  اأه���م  ويطلق 

�سيفنا يف  »اأن���ت  وه��ي  ذه��ن��ك  يف 

بخدمتك  ون�سعد  اجل��ام��ع��ة،  ه��ذه 

الثقة  فيمنحك  درا���س��ت��ك«،  م���دة 

مينحك  ث��م  واحل��اف��ز،  والطمئنان 

وينه�س  والتغذية،  ال�سكن  اأوراق 

باأخاقه  ليبهرك  مبت�سماً  م��ودًع��ا 

ال�سادقة –واهلل- من اأول لقاء.

املو�سوع  ه��ذا  لكتابة  دفعني  ما 

هو الدور الإن�ساين الذي اأبداه الأخ 

قبل  زميل يل  تويف  عندما  العمري 

مروري  ح��ادث  ب�سبب  تقريًبا  �سهر 

العمري  الأخ  ك���ان  وق���د  م��وؤ���س��ف، 

متواجًدا معنا يف امل�سفى منذ الوهلة 

الطوال  ال�ساعات  يجل�س  الأوىل، 

اأف���راد  اأح���د  امل��ت��وف��ى  وك���اأن  معنا، 

الأربعة  الأيام  كل  اأ�سرته، يردد يف 

التي رقد املرحوم فيها يف امل�سفى.

ول اأن�سى يوم وفاته - رحمه اهلل 

- حيث كان الأخ العمري مازًما لنا 

حتى  �سباًحا  التا�سعة  ال�ساعة  من 

اأدخلنا املرحوم الثاجة عند ال�ساعة 

الواحدة ظهًرا، ول اأن�سى ذاك اليوم 

امل�سعد  ل  تعطَّ عندما  وذل��ك  اأب��ًدا؛ 

ت�سعة  وك��ن��ا  دق��ي��ق��ة  ع�سرين  مل���دة 

فكدنا  معنا،  العمري  والأخ  بداخله 

اأن نختنق لول لطف اهلل بنا ثم ُجهد 

�سديًدا  اخلوف  وكان  الأم��ن،  رجال 

ثاجة  بجانب  امل�سعد  اأن  �سيما  ل 

املوتى، وبعد ثاث دقائق من اإيداع 

ال�سياق  ف��ك��ان  ال��ث��اج��ة،  امل��رح��وم 

�سياق موت مرعب لنا جميًعا، وكان 

هذه  يف  نا  وي�سرِّ يطمئننا  العمري 

اللحظات الع�سيبة.

مب��دي��ره��ا  مم��ث��ل��ة  امل��ن��ح  اإدارة 

تذليل  يف  جهًدا  خر  تدَّ ل  العمري 

ال�����س��ع��اب ل��ل��ط��اب وت��ه��ي��ئ��ة اجل��و 

فر�س  وت��وف��ري  امل��ن��ا���س��ب،  العلمي 

احلج والعمرة ب�سكل م�ستمر، ف�سًا 

ال�سهرية  الرفيهية  الرحات  عن 

املكافاأة  ذل��ك  على  ع��اوة  تقريًبا، 

م��ن اجل��ام��ع��ة،  �سهر  ك��ل  امل��ج��زي��ة 

ويف  ال�سعودي،  بالطالب  م�ساواة 

متابًعا  العمري  الأخ  جتد  ذل��ك  كل 

وم���ذل���ًا ك���ل م�����س��اع��ب ال��ط��اب 

والرفيهية،  والنف�سية  الأكادميية 

وحمفًزا وداعًيا لهم باخلري.

الكرمية  املعاملة  بهذه  �سدقوين، 

ل�سيما  اجلامعة  يف  نلقاها  التي 

الأخ  املنح ممثلة مبديرها  اإدارة  يف 

ال��ف��ا���س��ل ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ري، 

ومدير اإدارة اجلوازات الأخ اخللوق 

���س��ع��ود ال��ع��ي��د، ال���ذي ي��ت��ع��اون مع 

اإن�سانًيا،  ودوًدا  ت��ع��اوًن��ا  ال��ط��اب 

الإدارة  اأع�����س��اء  بقية  اأن�����س��ى  ول 

اختريوا  وكاأنهم  الراقي  وتعاملهم 

خمتلفة  اأجنا�س  مع  للتعامل  بعناية 

يف اجلامعة، وهناك اأ�ساتذة اأفا�سل 

اإىل  دعتنا  الدر�س،  قاعات  يف  ُكرث 

للمملكة  حم��ام��ني  اأن��ف�����س��ن��ا  ج��ع��ل 

الداخل،  يف  هنا  ال�سعودية  العربية 

و�سفراء لها يف اخلارج، ندافع عنها 

با�ستماتة يف بلداننا، معّرفني بتوجه 

اململكة الإ�سامي والعروبي والعاملي 

والإن�ساين.

عادل علي نا�سر مثنى

طالب دكتوراه بق�سم اللغة 

العربية

نموذج من اإلنسانية السعودية

السياسات واإلجراءات بين المفهوم والصياغة



اخل��ارج��ي  باملثري  احل��اف��ز  ت�شبيه 

دوافع  الفرد  نف�س  يف  يوقظ  الذي 

كاأنه يحاول اأن يخاطبها. 

�شيماء املزيد- اجلوهرة اآل ال�شيخ

ق�شم الإعالم

17 15الرأي
ت�شدر عن ق�شم الإعالم 

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
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

ترقية  على  اجلامعة  املخت�شة يف  اجلهات  موافقة  موؤخًرا  متت 

كليات  يف  خمتلفة  ملراتب  اجلامعة  وموظفات  موظفي  من  مئات 

لهم  م��روك  نقول  املنا�شبة  بهذه  اجل��ام��ع��ة.  يف  كثرية  واإدارات 

وبالتوفيق ومزيًدا من النجاح والرقي يف اجلد والعمل واملثابرة.

نقول لهم هذا لعلمنا باأنه مل تتم هذه الرتقيات اإل وهم ي�شتحقون 

هذا نتيجة متيزهم الوظيفي يف التقييمات املطلوبة لذلك.

ومن متام التقدير واإكمال الفرحة للُمَرقني فاإنه من الأف�شل اأن 

توجه الأق�شام والإدارات الإطراء والتريكات للموظفني واملوظفات 

املُرقني لديهم، وهذا بناًء على التوجيه النبوي الذي يقول ما معناه، 

باأن ياأتي امل�شلم النا�س مبا يحب اأن ياأتوه به، ونحن جميًعا نحب اأن 

يُبارك لنا من حولنا عند كل اإجناز نوفق له، اإذن ما بالكم برتقية مل 

تاأت اإل بعد �شنوات من اجلد واملثابرة ورمبا طول انتظار!

امل�شوؤول الناجح واملتميز مل يكن كذلك لول اأن كان حوله موظفون 

وموظفات متميزون لهم دور كبري يف تنفيذ ما يوؤدي للتميز يف عمل 

الإدارة اأو املن�شاأة، لذلك لن جتد م�شوؤولً ناجحاً ومن�شفاً وي�شهد له 

الكثري بالتميز اإل ويذكر ف�شل من حوله من موظفني يف م�شاعدته 

على  واملوظفات  املوظفني  اأن حتفيز  اعتقادي  التميز. يف  يف هذا 

له  و�شيكون  الأف�شل،  الوظيفي  الأداء  من  للمزيد  �شيوؤدي  الإجناز 

ثمار موؤكدة ومردود ي�شهد له العمالء وامل�شتفيدون من الإدارة.

كما اأن ت�شجيع املوظفني �شيزيد من حما�شهم وجدهم والتناف�س 

فيما بينهم يف الأداء الأف�شل، وكذلك �شيوؤدي اإىل ولئهم لإداراتهم 

وهناك  هنا  التجمع  من  ب��دلً  واملكت�شبات،  العمل  على  واحلر�س 

لي�شتكي كل واحد لالآخر همومه واإحباطه من اإدارته ومديره.

كلية علوم احلا�شب واملعلومات

وكيل الكلية للدرا�شات العليا والبحث العلمي

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

ترقيات بالجملة مبروك للجميع

yaalotaibi@ksu.edu.sa

ي��ع��ت��ر ال��ف��رد ح��ج��ر الأ���ش��ا���س 

جمتمع،  اأي  يف  الأ�شا�شية  واللبنة 

جمموعة  من  يتكون  جمتمع  وك��ل 

م���ن الأف������راد، ف��ال��ف��رد ي��ول��د يف 

امل��ج��ت��م��ع وي��ت�����ش��رب ع���ن ط��ري��ق 

هذا  ثقافة  الجتماعية  التن�شئة 

امل��ج��ت��م��ع وق��ي��م��ه وط����رق ح��ي��ات��ه، 

ق��اده  اإذا  اإل  يتغري  ل  وامل��ج��ت��م��ع 

اأفراد مبدعون وموؤثرون.

املجتمع  اأف����راد  اإح�����ش��ا���س  اإن 

ونحو  اأنف�شهم  نحو  مب�شوؤولياتهم 

يف  وه��ام  اأ�شا�شي  رك��ن  جمتمعهم 

بامل�شوؤولية  والإح�����ش��ا���س  احل��ي��اة، 

الج��ت��م��اع��ي��ة ي�����ش��ق��ل��ه ال�����ش��ع��ور 

الل��ت��زام  اإىل  وي����وؤدي  ب��ال��واج��ب، 

ب��امل��ع��اي��ري وال��ق��واع��د الإن�����ش��ان��ي��ة 

املجتمع  وح���دة  اإىل  ت��ق��ود  ال��ت��ي 

تتقدم  الأمم ل  اإن  اأف��راده.  وتاآلف 

بتحمل  فيها  فرد  كل  �شعر  اإذا  اإل 

امل�شوؤولية وتقدمي املنفعة للمجتمع، 

ال��ع��دي��د من  ت��ت��ج��ل��ى يف  وال���ت���ي 

العلوم  تب�شيط  اأهمها  ومن  ال�شور 

 Simplification of« املختلفة 

هذه  اأ�شحاب  قبل  من   »science
لت�شبح  فيها،  واملتخ�ش�شني  العلوم 

والتتبع  وال��ف��ه��م  الت�شفح  �شهلة 

ول  املتخ�ش�شني،  غ��ري  ق��ب��ل  م��ن 

جعلها  على  العمل  قلت  اإن  اأبالغ 

الثقافة  م�شادر  اأو  قنوات  اإح��دى 

 Public« ال���ع���ام���ة 

ل��غ��ري   »Culture
ملتخ�ش�شني. ا

امل�شوؤولية  تنق�شم 

 Social« الجتماعية

 »Responsibility
ق���������ش����م����ني  اإىل 

امل�شوؤولية  اأ�شا�شيني: 

الج������ت������م������اع������ي������ة 

ل��ل�����ش��رك��ات ورج����ال 

وامل�شوؤولية  الأعمال، 

لالأفراد.  الجتماعية 

ال���ت���ط���رق  مت  وق������د 

لل�شركات  الجتماعية  للم�شوؤولية 

كبري  ب�����ش��ك��ل  الأع����م����ال  ورج�����ال 

املقالت  من  العديد  يف  وم�شهب 

والدرا�شات.

اأم�����ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة 

لها  ف����اإن  ل���الأف���راد  الج��ت��م��اع��ي��ة 

���ش��ك��ل��ني اأ���ش��ا���ش��ي��ني؛ امل�����ش��وؤول��ي��ة 

ال����ذات����ي����ة، وامل�������ش���وؤول���ي���ة جت���اه 

الذاتية  امل�شوؤولية  اأم��ا  املجتمع، 

اأفكاره  عن  الفرد  م�شوؤولية  فهي 

واأفعاله،  ومعتقداته 

ف��ي��م��ا ت��ع��ت��ر امل�����ش��وؤول��ي��ة جت��اه 

توجه  عن  اأ�شا�شًيا  تعبرياً  املجتمع 

الفرد  م��وق��ف   اأو  ال��ف��رد  ورغ��ب��ة 

املنفعة  تقدمي  من   »Attitude«ِ

ومن  فيه،  يعي�س  ال��ذي  للمجتمع 

���ش��وره��ا اإي�����ش��ال 

وت��ب�����ش��ي��ط ال��ع��ل��م 

جلميع  املتخ�ش�س 

اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع 

ب��اأ���ش��ه��ل واأي�����ش��ر 

�شورة ممكنة.

ك�����ان ال���ك���ت���اب 

ل�����ش��ت��ي��ف��ن  الأول 

ه������وك������ي������ن������ي������ج 

 S t e p h e n «

 »H a w k i n g
ت���اري���خ خم��ت�����ش��ر 

 A Brief« الزمن 

�شرحاً   »History of Time
نظرته  لإي�����ش��ال  وم��ع��داً  ب�شيطاً 

للكون اإىل ذهن غري املتخ�ش�شني، 

وق���د ان��ت�����ش��ر ال��ك��ت��اب ان��ت�����ش��اراً 

عظيماً، وقد نُ�شح املوؤلف من قبل 

امل��ع��ادلت  ت�شمني  ب��ع��دم  البع�س 

وال��ق��وان��ني ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة امل��ع��ق��دة 

ت��ع��ق��ي��د يف  ك��ل  لأن  ال��ك��ت��اب،  يف 

و�شول  ي�شعب  ال��ك��ت��اب  م��ك��ون��ات 

فقد  ذل��ك  وم��ع  للعامة،  املعلومة 

اآين�شتاين  مبعادلة  �شتيفني  احتفظ 

وال��ك��ت��اب   »E-MG2« ال�����ش��ه��رية 

تب�شيط  على  الأم��ث��ل��ة  م��ن  يعتر 

املتخ�ش�شني. لغري  املوجهة  العلوم 

ي���ق�������ش���د ب��ت��ب�����ش��ي��ط ال���ع���ل���وم 

 Simplification of«

امل��ب��ادئ  ���ش��رح  عملية   »science
العلمية  والكت�شافات  الأ�شا�شية 

والإجنازات التقنية باأ�شلوب مفهوم 

املراحل  يف  العلم  لطالب  وب�شيط 

يف  واملتخ�ش�شني  العامة  العلمية 

الو�شائل  وم��ن  الأخ��رى،  املجالت 

ون�شرها  العلوم  لتب�شيط  املتاحة 

امل��ح��ا���ش��رات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��ام��ة، 

وامل��ج��الت،  ال�شحف  يف  الكتابة 

العلمية  املجالت  وترجمة  اإع��داد 

امل�شابقات  كتيبات  ون�شر  املب�شطة، 

العلمية  ال��ك��ت��ب  ون�����ش��ر  العلمية، 

ت��وؤدي  وال��ت��ي  وال��ه��ادف��ة  ال�شغرية 

العامة. العلمية  للثقافة 

اأ�شباب  لعدة  العلوم  تب�شيط  يتم 

والثقافة  العلم  ن�شر  منها،  نذكر 

العلمية،  الأم��ي��ة  وحم��و  العلمية 

وت���ط���وي���ر ال���ع���ل���وم، وم�����ش��اع��دة 

يتلقونه  م��ا  ن��ق��د  ع��ل��ى  الأف�����راد 

علمية،  اأف��ك��ار  اأو  خمرتعات  من 

وال�شلبيات  الإيجابيات  ومعرفة 

وتطبيقاتها،  العلوم  م��ن  للعديد 

ما  لكل  ومدرك  واع  جيل  واإيجاد 

حوله. يدور 

ماج�شتري الإ�شكان املي�شر 

وامل�شتدام

كلية العمارة والتخطيط

ehaidar@ksu.edu.sa

يعد مو�شوع الدافعية لالإجناز من 

اأكرث املو�شوعات التي اأثارت اهتمام 

النف�س وبالتحديد املخت�شني  علماء 

النف�س  وعلم  ال�شخ�شية  بدرا�شة 

وي�شري  وال�����ش��ن��اع��ي،  الج��ت��م��اع��ي 

 »Mativation« م�شطلح الدافعية

الداخلية  ال��ظ��روف  جمموعة  اإىل 

من  الفرد  حترك  التي  واخلارجية 

اأجل اإعادة التوازن الذي اختل.

ت�شري  املفهوم  ب��ه��ذا  فالدافعية 

ه��دف  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ن��زع��ة  اإىل 

م��ع��ني، وه����ذا ال���ه���دف ق���د ي��ك��ون 

رغبات  اأو  داخلية  حاجات  اإر�شاء 

داخلية، اأما احلاجة فهي حالة تن�شاأ 

ان��ح��راف  عند  احل��ي  الكائن  ل��دى 

اأو  البيولوجية  ال�����ش��روط  حيد  اأو 

ال�����ش��ي��ك��ول��وج��ي��ة ال���الزم���ة امل��وؤدي��ة 

القول  وميكننا  الفرد.  بقاء  حلفظ 

اإن الدافع هو اجلانب ال�شيكولوجي 

الدوافع  اأن  الوا�شح  ومن  للحاجة، 

واإمنا  مبا�شرة  مالحظتها  ميكن  ل 

ال�شلوكية  الآث��ار  من  عليها  ي�شتدل 

اإليها، ومن هذا املنطلق   توؤدي  التي 

ميكننا القول اإن الدوافع عبارة عن 

مفهوم اأو تكوين فر�شي. اإن درا�شة 

دواف����ع ال�����ش��ل��وك الإن�����ش��اين تزيد 

ولغريه،  لنف�شه  الإن�����ش��ان  فهم  م��ن 

تزداد  باأنف�شنا  معرفتنا  لأن  وذل��ك 

التي  املختلفة  ال��دواف��ع  عرفنا  اإذا 

حتركنا اأو تدفعنا اإىل القيام باأنواع 

املتعددة من �شائر املواقف  ال�شلوك 

والظروف، كما اأن معرفتنا بالدوافع 

القيام  اإىل  الآخ��ري��ن  ت��دف��ع  ال��ت��ي 

فهم  على  قادرين  جتعلنا  ب�شلوكهم 

ال�شلوك وتف�شريه.

النظر  بغ�س  العلماء  درج  وق��د 

على  يطلقونها  التي  الت�شمية  عن 

اإىل  الدوافع  تق�شيم  اإىل  ال��دواف��ع، 

ق�شمني: دوافع اأولية، ودوافع ثانوية 

ف��الأول��ي��ة  نف�شية«،   – »بيولوجية 

البيولوجية  الإن�شانية  كاحلاجات 

كاجلوع والعط�س، والثانوية كالتملك 

والحرتام والتفوق وال�شيطرة. 

يف  ك��ب��رياً  دوراً  ال��دواف��ع  وتلعب 

لالإجناز  والدافعية  الإن�شان،  حياة 

اأن نطلق عليه ال�شعي  هو ما ميكن 

طريق  يف  ال�شري  اأو  الأف�شل  نحو 

تدفعنا  داخلية  حالة  فهي  التميز، 

بعمل  للقيام  اجل��ادة  املحاولة  اإىل 

جيد، والنجاح يف ذلك العمل.

ي�شفها  ك��م��ا   - ال��رغ��ب��ة  وه����ذه 

يف  امل�شتغلني  كبار  اأح��د  مكليالند 

ب��ال��ط��م��وح،  تتميز  امل���ي���دان-  ه���ذا 

املناف�شة،  مواقف  يف  وال�شتمتاع 

ب�شكل  للعمل  اجل��احم��ة  وال��رغ��ب��ة 

امل�شكالت  م��واج��ه��ة  ويف  م�شتقل، 

التي  امل��ه��م��ات  وتف�شيل  وح��لّ��ه��ا، 

متو�شطة  جم��ازف��ة  ع��ل��ى  ت��ن��ط��وي 

اإل  تنطوي  ل  ال��ت��ي  امل��ه��م��ات  ب��دل 

جمازفة  اأو  قليلة،  جم��ازف��ة  على 

ك��ب��رية ج���داً. واحل��واف��ز وال��دواف��ع 

م�شطلحان على عالقة وثيقة ولهما 

قوي،  ب�شكل  البع�س  ببع�شها  �شلة 

وذلك لأن احلافز ل ي�شتثري الدافع 

التي  امل�شاعر  معه  يوقظ  بل  فقط 

اإر�شاء الدافع، وميكن  قد ت�شاحب 

تبسيط العلوم.. كيف أجعل من تخصصي ثقافة؟

الدافعية أصل السلوك اإلنساني

م. عصام عبدالوهاب حيدر

اضطراب الكالم وأثره على النمو االجتماعي للطفل
ت��ع��د ا���ش��ط��راب��ات ال��ك��الم ل��دى 

احلديثة  املو�شوعات  من  الأطفال 

يف جمال اهتمام الرتبية اخلا�شة، 

ب�شكل  اله��ت��م��ام  ه���ذا  ظ��ه��ر  اإذ 

واأث���ره  احل��ا���ش��ر  وقتنا  يف  وا���ش��ح 

نال  حيث  الجتماعي،  النمو  على 

من  الكثري  اهتمام  املو�شوع  ه��ذا 

و�شل  حتى  الخت�شا�س  اأ�شحاب 

الهتمام به اإىل ما هو عليه الآن. 

الكالم  خالل  من  التوا�شل  وي�شري 

معقدة،  عملية  اأن���ه  اإىل  وال��ل��غ��ة 

تتطور  واإن�شانية  طبيعية  لكونها 

للطفل  اللغوي  غ��ري  التوا�شل  م��ع 

م���ن خ����الل ال��ب��ك��اء والب��ت�����ش��ام��ة 

والإمياءات وغريها.

الكالم  التوا�شل من خالل  ويعد 

حيث  م��ن  م��ع��ق��دة  عملية  وال��ل��غ��ة 

بالع�شالت  وال��ت��ح��ك��م  الأ����ش���وات 

من  الكالم  وفهم  النطق  اأج��ل  من 

واإر�شال  وا�شتقبال  الآخ��ر  الطرف 

الدرا�شات  اأكدت  لذلك  املعلومات، 

النف�س  ع��ل��م  جم���ال  يف  احل��دي��ث��ة 

وال���رتب���ي���ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م��رح��ل��ة 

الوفاء مبتطلباتها  واأهمية  الطفولة 

احل�����ش��ي��ة وال��ع��ق��ل��ي��ة وال��ن��ف�����ش��ي��ة 

�شليًما  الطفل  لينمو  والجتماعية، 

و����ش���وي���اً وب���ع���ي���داً ع���ن امل��ع��وق��ات 

والنطق  الكالم  يف  وال�شطرابات 

النف�شية. والأمرا�س 

ي�شتطيع  ل  ال���ذي  ال��ط��ف��ل  اإن 

التعبري عن نف�شه اأو عما يدور بني 

ب�شبب  معهم  التوا�شل  اأو  الآخرين 

ا�شطراب نطقه، قد يوؤدى به ذلك 

اإىل الوقوع يف العديد من امل�شكالت 

التي من بينها جتنب امل�شتمعني له 

ب�شبب  عنه  البتعاد  اأو  جتاهله  اأو 

معه  والتفاعل  التوا�شل  �شعوبة 

ثم  ومن  فهمه،  قدرتهم على  وعدم 

ا�شتجابتهم له ب�شورة غري منا�شبة، 

مم��ا ي���وؤدى اإىل ح���دوث ح��ال��ة من 

يرتتب  مما  وبينه،  بينهم  الرتباك 

يف  ف�شله  اأو  الطفل  اإخ��ف��اق  عليه 

وممار�شة  الآخ��ري��ن  م��ع  التوا�شل 

غري  ب�شكل  الج��ت��م��اع��ي��ة  ح��ي��ات��ه 

طبيعي.

البندري املطريي - هدى 

القحطاين

كلية الرتبية
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تقرير: قما�ش املني�صري- لينا احلميدي

ت�����ع�����ددت ف��������روع ري�����ا������ش الأط�������ف�������ال يف 

فروع:  اأربعة  اإىل  وو�صلت  احلرم اجلامعي 

وت��ف��رع منها يف  ال��ك��ت��اب«  »دوار  »ع��ل��ي�����ص��ه«، 

و»رو�����ص����ة   »136 »رو�����ص����ة  1435ه�  ع�����ام 

ق��ب��ول الأط���ف���ال يف ه��ذه  وي��ع��ت��م��د   ،»135
ال�����دور ع��ل��ى الأ���ص��ب��ق��ي��ة يف ت��ق��دمي امل��ل��ف، 

القطاع  �صمن  الأط��ف��ال  ري��ا���ش  وت�صنف 

ولي�صت  التعليم  ل���وزارة  التابع  احلكومي 

خا�صة بجامعة امللك �صعود، وتتعاون اإدارة 

ناحية  من  اجلامعة  طالبات  مع  الرو�صة 

الأطفال  حالة  ودار�صة  ال�صتبانات  تعبئة 

ا�صتقبال  ا  واأي�صً التخ�ص�صات  بع�ش  من 

طالبات التطبيق.

3 م�صتويات
ثالثة  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  رو���ض��ة  ت�ضتمل 

ثالث  �ضن  م��ن  ت��ب��داأ  درا���ض��ي��ة  م�ضتويات 

قبول  يتم  ا�ضتثنائية  ح��االت  ويف  �ضنوات 

اأن  ب�ضرط  املطلوب؛  ال�ضن  دون  الطفل 

اإىل  الذهاب  على نف�ضه يف  يكون معتمداً 

النهائي  القبول  حتديد  ويتم  املياه،  دورة 

ونظام  ال�ضخ�ضية،  املقابلة  اإج���راء  بعد 

نور االإلكرتوين ال يقبل االأطفال فوق �ضن 

بالتعميم  االأطفال  قبول  ويتم  ال�ضاد�ضة، 

اجلديد للوزارة �ضواء الطفل كانت والدته 

موظفة،  غ��ر  اأو  اجل��ام��ع��ة  يف  من�ضوبة 

والرو�ضة تخدم �ضكان املنطقة.

برنامج الرو�صة

االأطفال يف  ريا�ض  منهج  الرو�ضة  تتبع 

ال�ضعودية وهي 10 وحدات ويف كل ف�ضل 

بل  موجهاً  لي�ض  املقدم  والتعليم  خم�ضة، 

التعليمية،  والوحدات  اللعب  على  معتمداً 

و�ضهاًل«،  »اأه��اًل  وحدة  اإىل  مق�ضمة  وهي 

وهي تعريفية للطفل بالرو�ضة واالأ�ضدقاء 

رو�ضتي،  الرمل،  االأ�ضحاب،  واملعلمات، 

امللب�ض،  كتابي،  امل���اء،  االأي���دي،  امل�ضكن، 

خا�ضة  وط��ن��ي  وح���دة  م��وؤخ��ًرا  وا�ضيفت 

ثابتة  واأ�ضبحت  الوطني  ال��ي��وم  بتفعيل 

يف  ال�ضالحية  الرو�ضة  متتلك  وال  حالًيا، 

من  عليها  املقرر  غر  منهج  اأي  اإ�ضافة 

الوزارة.

الدوام والقدرة ال�صتيعابية

ال�ضاعة  م��ن  االأط��ف��ال  ا�ضتقبال  ي��ب��داأ 

القدرة  12:30م،  وحتى  �ضباحاً   7:15

املبنى  على  تعتمد  لالأطفال  اال�ضتيعابية 

يف   136 رو�ضة  ومتتلك  الف�ضول،  وعدد 

ف�ضل  وكل  ف�ضول  �ضتة  اجلامعي  احل��رم 

امل�ضتوى  اإىل  وباالإ�ضافة  معلمتان،  تقوده 

فقط  اأطفال   10 معلمة  لكل  يكون  االأول 

خالل الفرتة الدرا�ضية ويف امل�ضتوى الثاين 

وهناك  طفاًل،   12 معلمة  لكل  والثالث 

م�ضميات خمتلفة يف ق�ضم االإدارة ويف كل 

م�ضتوى اإداري.

اأبرز ال�صعوبات

»رو�ضة  وكيلة  ال�ضدحان  نورة  االأ�ضتاذة 

تواجه  ال��رو���ض��ة  اإدارة  اأن  اأك���دت   »136
داخل احلرم اجلامعي عدة �ضعوبات، منها 

باالأولوية  االأطفال  قبول  ال��وزارة يف  اإلزام 

اجلامعة  يف  للمن�ضوبات  الت�ضجيل  يف 

وغرهم، فيما تطرح اجلامعة يف االأولوية 

بع�ض  وهناك  من�ضوبيها،  اأط��ف��ال  لقبول 

الوجهة  على  للرو�ضة  متنح  ال  اخلدمات 

االأخ��رى،  على  تعتمد  جهة  وك��ل  املطلوبة 

وبالنهاية ال حت�ضل الرو�ضة على �ضيء«.

مبادرة متديد الدوام

ت�ضعى  االإدارة  اأن  ال�ضدحان  وت�ضيف 

الفرتة  اإىل  ال��دوام  مبادرة متديد  الإطالق 

لالأطفال  ب�ضيطة  اأن�ضطة  لتقدمي  امل�ضائية 

ويتم دفع مبلغ رمزي للفرتة امل�ضائية فقط، 

خطة  وهي  �ضنتني  قبل  تنفيذها  مت  وقد 

اأهايل  الأن  ينجح  مل  تطبيقها  لكن  جيدة 

يتفاعلوا  مل  بالرو�ضة  امللتحقني  االأطفال 

املبادرة  تنفيذ  الرو�ضة  ت�ضتطيع  وال  معها 

اإال اأن يكون هناك كحد اأق�ضى 10 اأطفال، 

ومن املمكن اأن يكون هناك ح�ضر لالأهايل 

ويتم  الفرتة،  لهذه  التمديد  يف  الراغبني 

رفع الطلب يف خطاب للجامعة، والتعاون 

بني اأمن اجلامعة والرو�ضة يحقق املطلب 

املرجو من التمديد، ونطمح يف امل�ضتقبل اأن 

ت�ضمل الرو�ضة على دمج ذوي االحتياجات 

اخلا�ضة.

- حدثينا بدايًة عن انطالقة »�صياج« وفكرتها؟

ر�ضمًيا  واأعلنت   2016 دي�ضمرب  »�ضياج« يف  انطلقت 

ربحية  غر  جمموعة  هي  و»�ضياج«   ،2017 اأوائ��ل  يف 

تعنى ببناء املهارات يف جماالت اأمن املعلومات املتعددة، 

وتركز حالًيا على طرح املدر�ضة ال�ضيفية ال�ضنوية التي 

تعد دورة مكثفة علمياً يّطلع فيها امل�ضارك على اأحدث 

االأبحاث والتقنيات يف جماالت اأمن املعلومات على غرار 

 »Summer Schools« العلمية  ال�ضيفية  امل��دار���ض 

امل��ق��ام��ة ع��امل��ي��اً، وه���دف ه��ذه امل��در���ض��ة ه��و م�ضاعدة 

مبجال  اجل��دد  املهتمني  وكذلك  والطالبات،  الطالب 

توفر  خالل  من  علمًيا  اال�ضتزادة  على  املعلومات  اأمن 

من�ضة منا�ضبة لهم الإحداث تغير اأكادميي اإيجابي وخلق 

جمتمع خمت�ض مهتم مبو�ضوعات م�ضرتكة.

- ملاذا ا�صم »�صياج«؟

اأن جمال جمموعة  ومبا  واحل��د،  ال�ضور  هو  ال�ضياج 

بال�ضور  تعنى  فهي  ل��ذا  املعلومات،  اأم��ن  ه��و  »�ضياج« 

 »CIAG« الوقت ذاته  ن �ضد االخرتاقات، ويف  املح�ضِّ

 Confidentiality، Availability ل�  اخت�ضار  هي 

املفاهيم  جتمع  وال��ت��ي   and Integrity Group

االأ�ضا�ضية التي يقوم عليها اأمن املعلومات.

- مراحل تطور �صياج؟

بداأت �ضياج بفكرة املدر�ضة ال�ضيفية الأمن املعلومات، 

متعددة  لقاءات  لت�ضمل  وتطورت 

ومن  املعلومات،  اأم��ن  جم��ال  يف 

من  عدد  وح�ضور  رعاية  اإىل  ثم 

امللتقيات التقنية.

- ح��دث��ي��ن��ا ع���ن اأ����ص���رة »���ص��ي��اج« 

ومن هو الرئي�ش التنفيذي لها؟

تتكون اأ�ضرة »�ضياج« من جمل�ض 

اأ�ضخا�ض   8 ي�ضم  ال��ذي  االإدارة 

وه����م ن��خ��ب��ة م���ن االأك���ادمي���ي���ني 

اأكرث  اأمن املعلومات، من  واملهنيني املحرتفني يف جمال 

من قطاع ومن اأكرث من جهة يف اململكة، والذين �ضاهموا 

ب�ضكل فاعل يف تاأ�ضي�ض »�ضياج« علمًيا، وهم د. عريب 

د.  العويبدي،  جالل  د.  ال�ضالمة،  �ضدى  د.  العوي�ضق، 

اأ.  الهوميل،  �ضعد  اأ.  احلمد،  اأروى  اأ.  هو�ضاوي،  يا�ضر 

�ضروق االأن�ضاري، اأ. يارا ال�ضياط ، والرئي�ض التنفيذي 

بجامعة  م�ضاعد  اأ�ضتاذ  العقيل،  فاطمة  د.  هي  ل�ضياج 

اإىل  اإ�ضافة  املعلومات،  اأم��ن  يف  وباحثة  �ضعود  امللك 

متكاماًل  عمل  فريق  لت�ضمل  »�ضياج«  اأ�ضرة  متتد  ذلك 

من املتطوعني واملتطوعات الذين يعملون بجد وحر�ض 

الإجناح اأن�ضطة �ضياج املتعددة.

امل���ادي واملعنوي  - م��ن ال��داع��م 

ل�»�صياج«؟

معنوي  بدعم  »�ضياج«  حتظى 

م��ن ق��ب��ل ع���دة ج��ه��ات م��ب��ادرة، 

الأمن  التميز  مركز  راأ�ضها  وعلى 

�ضعود،  امللك  بجامعة  املعلومات 

ك��ل��ي��ة احل��ا���ض��ب ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

مركز  املعلومات،  اأم��ن  لتقنية  الوطني  املركز  �ضعود، 

االأمن االإلكرتوين، موؤ�ض�ضة �ضلة للم�ضوؤولية االجتماعية 

من  ميكنها  ربحي  غر  بنظام  �ضياج  وتعمل  وغرهم، 

لدوراتها  الرمزية  الر�ضوم  خالل  من  باأن�ضطتها  القيام 

التخ�ض�ضية.

- ما اأبرز التحديات والعقبات التي واجهت »�صياج«؟

من اأهم التحديات التي تواجه »�ضياج« �ضعوبة اإيجاد 

ل���ع���ق���د م����ك����ان م��ن��ا���ض��ب 

الو�ضول  ينا�ضب اجلن�ضني،  ال��ف��اع��ل املدر�ضة 

للفئات التي ت�ضتهدفها املدر�ضة، احل�ضول على الدعم 

للمدربني  كمكافاأة  ك��اٍف  ب�ضكل  ي�ضتخدم  ال��ذي  امل��ادي 

ولتوفر جميع متطلبات املدر�ضة، ورغم هذه ال�ضعوبات 

اإال اأن املدر�ضة ال�ضيفية املا�ضية خرجت مب�ضتوى جدا 

عاٍل، ونطمح اأن ن�ضتمر بهذه اجلودة واأعلى الحًقا.

- اأمنيات وخطط »�صياج« امل�صتقبلية؟

يف  املهارات  لبناء  مرجًعا  تكون  ب��اأن  »�ضياج«  تطمح 

يف  اململكة  مهارات  وت��ربز  ت�ضقل  واأن  العربي،  الوطن 

جمال اأمن املعلومات، اإ�ضافة اإىل ذلك تطمح �ضياج لعقد 

ال�ضرق  ودول  اململكة  من  خمتلفة  اأماكن  يف  اأن�ضطتها 

االأو�ضط ب�ضكل عام، واأن يكون هناك دعم م�ضتمر من 

قبل اجلهات احلكومية واخلا�ضة املهتمة يف هذا املجال 

من جميع النواحي �ضواًء كانت مادية اأو معنوية، ملعرفتنا 

جديد  جيل  لبناء  و�ضعينا  املعلومات  اأمن  اأهمية  مبدى 

مثقف ومتمكن يف جمال اأمن املعلومات، وذلك يتحقق 

من خالل دعم املهتمني وتطوير مهاراتهم.

د. العقيل: »سياج« مجموعة غير ربحية 
تعنى ببناء المهارات في أمن المعلومات

حتظى بدعم معنوي من مركز التميز وكلية احلا�سب ومركز الأمن الإلكرتوين

حوار:

اأفراح عبدالرحمن القرين

ربحية  غر  جمموعة  »�ضياج« 

تهدف  املعلومات،  باأمن  خمت�ضة 

م��ت��خ�����ض�����ض��ة  دورات  ل���ت���ق���دمي 

وتعريف التحديات وفر�ض التغلب 

املخت�ضني  على  والتعرف  عليها 

مد ج�ضور  اإىل  اإ�ضافة  املتميزين، 

والتوفيق  اجلامعات  بني  التعاون 

الدكتورة  والواقع،  النظريات  بني 

م�ضاعد  اأ���ض��ت��اذ  العقيل  فاطمة 

التطبيقية  ال��درا���ض��ات  كلية  يف 

امللك  بجامعة  املجتمع  وخ��دم��ة 

�ضعود وموؤ�ض�ضة ومديرة جمموعة 

اجلامعة  ر�ضالة  حت��اور  »�ضياج« 

وتُخربنا اأكرث عن �ضياج..

وكيلة روضة »136«: ملزمون بقبول أطفال المنسوبات وغيرهن 
حسب أولوية التسجيل

اجلامعة حرم  داخل  الأطفال  لريا�ض  فروع   4

من أهم التحديات التي 
تواجهنا صعوبة إيجاد 

مكان مناسب لعقد المدرسة 
يناسب الجنسين

بدأت »سياج« بفكرة 
المدرسة الصيفية ألمن 
المعلومات وتطورت 

لتشمل الملتقيات التقنية
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يُعّد �لذكاء �الجتماعي �أحد �أهم 

�لتي  �الأ�سا�سية  و�ملهار�ت  �لقدر�ت 

يتميز بها �الإن�سان، وهو عن�سر مهم 

يف �لعالقات �الإن�سانية، وهو و�حد 

متد�خلة؛  ق����در�ت  جم��م��وع��ة  م��ن 

فالذكاء �لب�سري لي�س �سمة و�حدة، 

و�إمن���ا ه��و �أمن���اط م��ت��ع��ددة، وعلى 

رئي�سية:  �أن��و�ع  �ستة  له  �لنحو  هذ� 

�لذكاء �ملجرد، و�لذكاء �الجتماعي، 

�لعاطفي،  و�لذكاء  �لعملي،  و�لذكاء 

و�لذكاء �لفني، و�لذكاء �حلركي.

باأنه  �الجتماعي  �ل��ذك��اء  يعرف 

�لتي جتتمع  �ملهار�ت  جمموعة من 

�لفرد  لتجعل  �لبع�س،  بع�سها  مع 

�الآخرين  مع  �لتو��سل  على  ق��ادر�ً 

بفعالية و�إيجابية ولديه �لقدرة على 

بفعالية  وده��م  وك�سب  بهم  �لتاأثري 

عالية؛ فعندما يكون �الإن�سان قادر�ً 

ف��ه��م عقله وذ�ت����ه، وي��ح��اول  ع��ل��ى 

�لتعاي�س معها فهو بذلك ميلك قدر�ً 

كبري�ً من �لذكاء �لعادي، �أّما �إن كان 

مع  و�لتو��سل  �لتعاي�س  على  ق��ادر�ً 

�الآخرين، و�لتعامل معهم بنجاح يف 

وقت و�حد، فهو بذلك ميتلك قدر�ً 

وهي  �الجتماعي،  �لذكاء  من  �أكرب 

تُ��ع��رب ع��ن ذك���اء ���س��ادر م��ن��ه، وهي 

عالمة من عالمات �لعبقرية؛ وذلك 

ي�ستخدمون  �جتماعياً  �الأذكياء  الأن 

كافة �إمكاناتهم ومهار�تهم وطاقاتهم 

�ل��ك��ام��ن��ة ل��ك�����س��ب ث��ق��ة و�ه��ت��م��ام 

قر�ءة  وحماولة  �الآخرين،  وتعاطف 

وت�سجيعهم  وم�ساندتهم،  �أفكارهم، 

و�الإب��د�ع يف حياتهم،  �لنجاح،  على 

وزي��ادة  جديدة،  �سد�قات  وتكوين 

ح��ل��ق��ة �ل�����س��د�ق��ة م���ع �الآخ���ري���ن، 

و�ملحافظة عليها.

الكت�ساب  ط���رق  ع���دة  وه��ن��اك 

وتعلّمه  �الجتماعي  �لذكاء  وتنمية 

و�إت���ق���ان���ه م���ن خ����الل �ل��ت��دري��ب 

و�مل��م��ار���س��ة، وذل���ك ب��ات��ب��اع بع�س 

�لن�سائح، ومنها:

حما�سبة  يف  �ل��ت��ع��ج��ل  ع���دم   *

منهم  ي�سدر  قد  ما  على  �الآخرين 

و�ل�سعي  ه��ف��و�ت،  �أو  �أخ��ط��اء  م��ن 

�لهفو�ت  وقبول  �الأع��ذ�ر  اللتما�س 

و�الأخطاء.

* �إظ��ه��ار �اله��ت��م��ام ب��االآخ��ري��ن؛ 

ك�سب حمبة  قو�عد  �أهم  وهذه من 

�لتعامل،  وح�ست  وثقتهم  �الآخرين 

فالنف�س �لب�سرية جمبولة على حب 

�الهتمام.

�لتي  �ل��ع��ب��ار�ت  ع��ن  �ل��ب��ع��د   *

�الآخرين  بذكاء  �ال�ستخفاف  تُبّيُ 

وبقدر�تهم �لعقلّية و�لّثقافّية وتوحي 

بالغرور و�لتكرّب.

مع  �الأول  باللقاء  �اله��ت��م��ام   *

�النطباعات  تُبنى  فغالباً  �الآخرين؛ 

على �للقاء �الأول ويحكم �لنا�س على 

�لفرد من خالل �للقاء �الأّول له.

�ملفتاح  �أن  �الجتماعيون  �الأخ�سائيون  يرى 

هو  �لناجحة  �الإن�سانية  للعالقات  �حلقيقي 

يود  �لذين  �الأ�سخا�س  لطبيعة  �الإن�سان  معرفة 

�إقامة عالقات معهم ب�سكل �أكرب و�أعمق كما هي 

عليه، ولي�س كما يعتقد �أو يحب �أن تكون عليه، 

وتقبل تلك �ل�سخ�سية بطبيعتها.

طبيعة  ع��ل��م  �إذ�  �الإن�����س��ان  �إن  وي��ق��ول��ون 

وطريقة  معهم  ي��ت��ع��ام��ل  �ل��ذي��ن  �الأ���س��خ��ا���س 

تفكريهم فاإنه يكون يف موقٍف ي�سمح له بالنجاح 

وتعامله �سيكون جمدياً، وين�سح يف هذه �حلالة 

باأن يكون �ل�سخ�س على طبيعته وعفويته عند 

�لتو��سل مع �الآخرين.

�الهتمام باللقاء �الأول يعد من �الأمور �ملهمة 

و�حلا�سمة يف �لعالقات �الإن�سانية؛ فغالباً تُبنى 

يحُكم  حيث  �الأول؛  �للقاء  على  �النطباعات 

له،  �الأّول  �للقاء  خالل  من  �لفرد  على  �لنا�س 

فمن  وت�سرفات؛  كلماٍت  من  عنه  ت�سدر  وم��ا 

بد�أ لقاءه �الأول بالتهريج و�ل�سحك و�ال�ستهتار 

مثاًل، فمن �ل�سعب على �لطرف �الآخر �أن يتكلّم 

معه بجدية يف �للقاء�ت �الأخرى. 

يتّم  ونف�سه  ل��ذ�ت��ه  �ل��ف��رد  تقدير  ومب��ق��د�ر 

وهذه  و�ح��ر�م��ه،  وتقديره  له  �الآخ��ري��ن  تقبل 

م�سوؤولية كبرية تقع على عاتق �لفرد يف حتديد 

�الآخرون؛  �إليه  ينظر  �لذي  �الجتماعي  �ل�سكل 

يعرف  �جتماعي  ذك��اء  لديه  �ل��ذي  فال�سخ�س 

ذ�تها  هي  له  �لنا�س  ي�سعها  �لتي  �ملكانة  �أّن 

معه،  تتنا�سب  و�لتي  لنف�سه  هو  �تخذها  �لتي 

كما  معه  بالتعامل  �الآخرين  �سيلزم  ذلك  وعند 

ودرج��ت��ه  مكانته  وح���ّدد  ق���ّرر  م��ن  فهو  ي��ري��د، 

ال  �أّنه  على  �لفرد  ت�سَرّف  فاإن  �الآخرين؛  عند 

�سيء، فاجلميع �سيعاملونه بالقيمة نف�سها �لتي 

�ساأناً  له  �أن  على  ت�سّرف  و�إن  لنف�سه،  حّددها 

فاإنهم لن يكون لديهم �خليار �سوى �أن  عظيماً 

يعاملوه باأنه �سخ�ٌس ذو �ساأٍن عظيم.

كيف يتم تحديد ذكاء 
الطفل؟

على  قدرته  قيا�س  من خالل  �لطفل  ذكاء  مدى  يتم حتديد 

مع  �لتعامل  على  وقدرته  �سلوكياته  ومعرفة  �خلرب�ت  �كت�ساب 

�الأب  �أو  �الأم  لدى  يحتاج حلكمة  بها، وذلك  �لتي مير  �ملو�قف 

وقدرة على متيز �سلوك �بنهما ومقدرته على �لتحكم باالأمور.

�لطفل عندما يولد ال يكون لديه �سوى �لغر�ئز �لفطرية �أما 

�خلرب�ت �لتي يكت�سبها فيكون للو�لدين �لدور �لكبري يف تنميتها، 

ويجب �الإ�سارة �إىل �أن �لذكاء هو عبارة عن نعمة يهبها �هلل عّز 

وجل لعباده وتكون ن�سب �لذكاء متفاوتة من �سخ�س الآخر.

مقايي�س  خالل  من  �لطفل  لدى  �لذكاء  ن�سبة  قيا�س  وميكن 

يكت�سبه  �لذي  �لذكاء  �ملقد�ر من  لهذ�  �لذكاء �خلا�سة، وميكن 

متعددة  باأ�ساليب  وزيادتها  متنيها  يتم  �أن  جني  وه��و  �لطفل 

لتنمية �لقدر�ت �لعقلية لدى �الأ�سخا�س، وين�سح بعمل �ختبار�ت 

ب�سيطة بي فرة و�أخرى لقيا�س مدى ذكاء �لطفل وقدرته على 

على  قدرته  ملعرفة  �الخ��ت��ب��ار�ت  وبع�س  جيد،  ب�سكل  �لتذكر 

�لتعامل مع �ملو�قف.

�مل��رور  من  مينعه  حاجز  وعمل  �لطريق  �إغ��الق  ميكن  مثاًل 

و�مل�سي، و�جعل له طريقة و�حدة للحل كي ي�ستطع �ملرور، �تركه 

مع  �لتعامل  خاللها  من  ميكنه  لطريقة  وي�سل  ويتاأمل  ينظر 

�ملوقف و�تركه وال حتاول م�ساعدته �أو �إر�ساده للطريقة، وهذ� 

قدر�ت طفلك  قيا�س  �لتي ميكنك  �ملو�قف  و�أف�سل  �أب�سط  من 

�لعقلية وتنميتها، وميكنك قيا�س ذكاء �لطفل من خالل �الألعاب 

�أو  �ل�سور  بي  �لفرق  ومعرفة  �ل�سور  تركيب  لعبة  مثل  كذلك 

تركيب �ملكعبات.

سيـــن 
وجيم

الذكاء االجتماعي مفهومه وأدواته

فكر خارج 
الصندوق

مفتاح العالقات اإلنسانية الناجحة

»�أكرب عائق �أمام تعلم �أي �سيء جديد هو 

�العتقاد باأنك تعلمه بالفعل«.

كونفو�صيو�س: فيل�صوف �صيني جنح يف 

اإقامة مذهب يت�صمن كل التقاليد ال�صينية 

عن ال�صلوك الجتماعي والأخالقي.

صورة نقدية

أجمل تعليق

�زرع يف نفو�س �أحباب �هلل �لتعاون و�لنظافة 

فالنظافة من �سمات �ملوؤمن �حلق.

اإميان عبداملح�صن العمر

الإدارة املالية



جامعات عالمية36  العدد 1307 - الأحد 20 �شعبان  1439هـ املوافق 6 مايو 2018م18

مياه  تنقية  يف  ت�ستخدم  عديدة  م��واد  توجد 

ال�سرب، مثل اأقرا�ص الكلور واملر�سحات، اإال اأنها 

ال تت�سمن بلورات، وقد اكت�سف باحثون بجامعة 

ي��وؤدي  الطحالب  من  نوًعا  حديثاً،  �ستوكهومل 

الطحالب  ه��ذه  وت�سمى  اأي�ًسا،  الوظيفة  ه��ذه 

االأه���وار  يف  وتنمو  فليوتانز«  »وارن�ستورفيا 

عمليات  عن  الناجت  بالزرنيخ  امللوثة  ال�سويدية 

هذه  اأن  الباحثون  ووج��د  امل��ج��اورة،  التعدين 

اإىل  املياه  يف  الزرنيخ  م�ستوى  قللت  الطحالب 

مذهلة،  ب�سرعة  ال�سرب  مياه  يف  ذاته  امل�ستوى 

وفًقا للبحث الذي نُ�ِسَر يف دورية »اإنفريومنتال 

بوليو�سن«.

ال�سويد  �سمال  يف  احلديد  مناجم  وت�سببت 

يف تلويث كميات كبرية من املياه بالزرنيخ، وهو 

عن�سر �سام للب�سر، وي�سل هذا اخلليط ال�سار 

وينتقل عرب  االأرز،  الزراعية مثل  املنتجات  اإىل 

ال�سبكة الغذائية، وياأمل باحثو جامعة �ستوكهومل 

اأن اإ�سافة هذا النوع من الطحالب اإىل االأهوار 

قد ينقيها، وقرر الباحثون اختبار تلك الطحالب 

بطريقة علمية، فبداأوا مبياه حتتوي على كميًة 

للمعيار  االأع��ل��ى  احل��د  ع��ن  تزيد  الزرنيخ  م��ن 

االآمن الذي حتدده وكالة حماية البيئة االأمريكية 

يف  الطحالب  و�سعوا  وعندما  اأ�سعاف،  بع�سرة 

هذه املياه، مل متر اأكرث من �ساعة حتى امت�ست 

%82 من الزرنيخ.
زيادة  اأن  ك�سفت  االإ�سافية  االختبارات  لكن 

اأخرى  مبركبات  واختالطه  الزرنيخ  م�ستويات 

البيئة  ذل���ك  وي�سبه  التنقية،  عملية  يبطئ 

عن  تختلف  املخترب  ظ���روف  الأن  الطبيعية، 

االأه��وار  يف  الطحالب  تواجهها  التي  الظروف 

وجد  ذل��ك  من  الرغم  وعلى  بالزرنيخ،  امللوثة 

تنقية  ا�ستطاعت  الطحالب  تلك  اأن  الباحثون 

 1000 ي��زي��د  تركيز  على  ال��ت��ي حت��ت��وي  امل��ي��اه 

به  ت�سمح  ال���ذي  االأق�����س��ى  احل��د  ع��ن  �سعف 

اإ�سابة املرء  وكالة حماية البيئة االأمريكية دون 

باأعرا�ص الت�سمم.

وقد طرح الباحثون �سوؤاالً مفاده: كيف تنجو 

الكمية  ه��ذه  امت�سا�سها  بعد  الطحالب  ه��ذه 

اأن  وج��دوا  حيث  ال�سام؟  الزرنيخ  من  الكبرية 

الطحالب،  اأن�سجة  مع  يرتبط  الزرنيخ  اأغلب 

على  تتغذى  وال  �سارة،  مادة غري  اإىل  فيتحول 

ما  ج��ًدا،  قليلة  كائنات  �سوى  االأه��وار  طحالب 

التي  بالزرنيخ  الت�سمم  �سل�سلة  ا�ستمرار  مينع 

تناولها  بعد  تت�سمم  املفرت�سة  الكائنات  جتعل 

فري�سة ملوثة.

تطبق  حتى  و�سعًبا  طوياًل  الطريق  زال  ما 

وجد  اإن  لكن  البيئة،  يف  بنجاح  التجارب  هذه 

الباحثون اأن تنمية هذه الطحالب حول املجاري 

املائية ذات امل�ستويات اخلطرية من الزرنيخ اأمًرا 

مفيًدا، ف�سيمثل ذلك حاًل رخي�ًسا وناجًحا لهذه 

امل�سكلة البيئية اخلطرية.

يعتقد بع�ص العلماء اأن االأر�ص قبل 56 مليون 

�سنة كانت اأكرث دفئاً، بف�سل ذوبان اجلليد يف 

هو  اأف�سل مما  عليها  الطق�ص  وكان  القطبني، 

ب�»الع�سر  يعرف  ما  ذل��ك  واأعقب  االآن،  عليه 

مليون   34 اإىل   56 من  الفرتة  يف  االإيو�سيني« 

�سنة للوراء، ويرى باحثون اأن تلك الفرتة �سهدت 

ظهور الثدييات احلديثة، لكن ثمة حلقة مفقودة 

تتعلق باأمر ما حدث يف تلك الفرتة غريرّ قوانني 

بع�ص  ويرجح  الطق�ص م�سطرباً،  املناخ، وجعل 

الباحثني اأن هذا االأمر متعلق بح�سارة متطورة 

تكون من  الفرتة، قد  تلك  االأر���ص يف  �سهدتها 

حالياً  ويجري  اأخ��رى،  كائنات  اأو  الب�سر  �سنع 

التحقق من هذه النظرية ب�سكل جدي من قبل 

علماء مهتمني.

طفرات

»جامعة  من  فرانك  اآدم  الربوفي�سور  وكتب 

»هناك  اأت��الن��ت��ي��ك«:  »ذا  جملة  يف  رو�س�سرت« 

لغز ما مل تتم االإجابة عليه، فاإذا كان الن�ساط 

املدى،  ق�سري  لنا  ال�سابقة  لالأنواع  ال�سناعي 

فقد ال نتمكن من روؤيته ب�سهولة اأو تلم�ص اأثره«.

يرى  الربيطانية،  »م��رتو«  �سحيفة  وبح�سب 

فرانك اأن تاريخ االأر�ص ي�سهد بع�ص الطفرات، 

ولي�ص بال�سرورة اأن يعترب قيا�ص الوقت حا�سماً 

يف فهم االأمور، ومن هنا، قرر فرانك اأن االأمر 

يتطلب طرقاً جديدة خم�س�سة ومبتكرة للعثور 

حدث  ع��ن  دليل  على  القدمية  ال��روا���س��ب  يف 

ق�سري االأجل غريرّ تاريخ االأر�ص.

اأثر غري مبا�شر

مل  »اإذا  فرانك:  بح�سب  املثال،  �سبيل  على 

تكن تبحث عن اأمر ما �سراحة، فقد ال تراه«، 

لتتعرف  لك  وا�سًحا  اأث��راً  قد ال يرتك  اأنه  اأي 

اأدلة مبا�سرة،  عليه ب�سهولة، اأي ال توجد عليه 

و»االأثر الذي �سيرتكه االإن�سان احلايل للم�ستقبل 

يف  اللدائن  مثل  اأ�سياء،  يت�سمن  االأر���ص،  على 

االأ�سمدة،  ا�ستخدام  على  واأدل���ة  املحيطات، 

واالأهم من ذلك كله دليل على ا�ستخدام الوقود 

البنايات  نرتك  ال  قد  اأننا  مبعنى  االأحفوري«، 

وال هياكل ال�سيارات وال احلوا�سيب، فكل �سيء 

�سيذوب وينزوي لي�سبح اأ�سياء اأخرى، ومن هنا 

يتبناها  التي  املبا�سر  غري  البحث  نظرية  تاأتي 

فرانك.

الوقود الأحفوري

»اإن  ف���ران���ك:  ي��ق��ول  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 

 - االنهيار  من خالل   - ت��وؤدي  قد  احل�سارات 

اإىل خلق املزيد من اأنواع الوقود االأحفوري، لكي 

ت�ستخدمها ح�سارات امل�ستقبل«. ويعترب الوقود 

واأث��راً حل�سارات  مبا�سر  دلياًل غري  االأحفوري 

م�ساألة  لي�ص  وهو  االأر���ص،  على  �سابقة  ب�سرية 

جت�سيمية كاأهرامات مبنية اأو اأي نوع من االآثار 

اإمكانية  عملنا  فتح  »لقد  وي�سيف:  امللمو�سة، 

كواكب  على  �سابقة  ح�سارات  بوجود  التوقع 

اأخرى من خالل تق�سي الوقود االأحفوري«.

بذور احل�شارات

ويتابع: »فاإذا كانت احل�سارة ت�ستخدم الوقود 

فيه،  يت�سبب  الذي  املناخ  تغري  فاإن  االأحفوري، 

ميكن اأن يوؤدي اإىل انخفا�ص كبري يف م�ستويات 

االأك�سجني يف املحيطات«.

م�ستويات  »ت�����س��اع��د  ل��ل��ت��و���س��ي��ح:  مي�����س��ي 

نق�ص  »امل�سماة  ه��ذه  املنخف�سة  االأك�سجني 

الظروف  اإط���الق  على  املحيطي«  االأك�سجني 

النفط  مثل  االأحفوري،  الوقود  ل�سنع  الالزمة 

قد  الطريقة،  وبهذه  االأول،  املقام  يف  والفحم 

حل�سارات  البذور  زوالها  بعد  احل�سارة  تزرع 

جديدة يف امل�ستقبل«.

ومن هنا، فتق�سي الوقود االأحفوري قد يفتح 

االأر�ص  على  االإن�سان  تاريخ  فهم  اأمام  الطريق 

واحل�سارة ب�سكل اأف�سل.

جامعة مينيسوتا تطرح أمال 
جديدًا لعالج الشلل

منحت اأبحاث اأجريت على نوع من اأنواع ال�سلمندر، اأماًل جديًدا ميكن اأن 

يقود العلماء الكت�ساف عالج لل�سلل الذي ي�سيب االإن�سان، ويتمتع ال�سلمندر 

املك�سيكي، اأو االأك�سولوتل، بقدرة فائقة على تكوين اأطراف جديدة اأو حتى 

جتديد خاليا احلبل ال�سوكي اإذا تعر�ص الإ�سابة.

لكن درا�سة جديدة يف جامعة ميني�سوتا االأمريكية، تو�سلت اإىل الطريقة 

التي يتمكن بها احليوان الربمائي من اإمتام هذه العملية، وكيف ميكن اأن 

يكون ذلك مفيًدا بالن�سبة لالإن�سان.

فعندما يعاين االأك�سولوتل من اإ�سابة يف احلبل ال�سوكي، تبداأ خاليا قريبة 

تعرف با�سم اخلاليا الدبقية »جليال �سيلز« يف التكاثر ب�سرعة، وتتمو�سع يف 

اأماكن اخللل الإعادة ربط االأع�ساب باحلبل ال�سوكي.

لكن يف املقابل، عندما يتعر�ص االإن�سان الإ�سابة يف احلبل ال�سوكي، تكون 

االأع�ساب واحلبل  ات�سال بني  ن�سيًجا يحول دون حدوث  الدبقية  اخلاليا 

ال�سوكي، مما يوؤدي اإىل ال�سلل.

واحلبل ال�سوكي ن�سيج ع�سبي م�سوؤول عن نقل االأوامر من املخ اإىل باقي 

اأع�ساء اجل�سم، ويف حال اأ�سيب بخلل يتعذر و�سول االإ�سارات الع�سبية اإىل 

االأع�ساء مما يوؤثر على قدرتها على االإح�سا�ص واحلركة.

واكت�سف فريق الدرا�سة بروتيناً يعرف با�سم »�سي اإف اأو اإ�ص« يوجد يف 

الدبقية،  واالإن�سان على حد �سواء، وهو �سروري لعمل اخلاليا  ال�سلمندر 

ت�سجع  اأخرى  بروتينات  االإن�سان بفعل عائلة  العمل يف  يتوقف عن  اأنه  اإال 

منو االأن�سجة العازلة. ويقود االكت�ساف اإىل اإمكانية اأن يطور فريق العلماء 

الطريق  يفتح  امل�ساد، مما  الربوتني  يوقف عمل  دواء  البحث  امل�سارك يف 

اأمام بروتني »�سي اإف اأو اإ�ص« وي�سمح للخاليا الدبقية للقيام بالوظيفة التي 

تقوم بها يف ال�سلمندر، الو�سل بني االأع�ساب واحلبل ال�سوكي.

وقال كارين اإت�سيفريي الباحث الرئي�سي يف الدرا�سة، االأ�ستاذ امل�ساعد 

يف ق�سم الوراثة وبيولوجيا اخلاليا يف جامعة ميني�سوتا: »الب�سر لديهم قدرة 

حمدودة على جتديد اخلاليا، بينما االأنواع االأخرى مثل ال�سلمندر متتلك 

قدرة كبرية على جتديد االأطراف واأن�سجة القلب وحتى احلبل ال�سوكي، يف 

حال تعر�ست الإ�سابات«. وتابع: »اكت�سفنا اأنه رغم االختالف يف اال�ستجابة 

من  كبري  عدد  يف  االإن�سان  مع  ت�سرتك  احليوانات  هذه  ف��اإن  لالإ�سابات، 

اإ�سابات احلبل  اأدوية لعالج  اأن ي�ستخدم يف تطوير  اجلينات، وهذا ميكن 

ال�سوكي اأو اأمرا�ص االأع�ساب«.

دراسة استمرت 80 عامًا 
تتوصل إلى »سر السعادة«

اأجريت يف جامعة هارفارد  على مدار 80 عاًما هي عمر درا�سة 

ال�سعادة،  اأ�سباب  اأهم  اأنه  يعتقد  ما  اإىل  باحثون  تو�سل  االأمريكية، 

ت�سمل  التي  الدرا�سات  اأطول  واحدة من  تعد  التي  الدرا�سة  وح�سب 

لل�سعور  مدعاة  اأك��رث  اجليدين«  »االأ�سدقاء  ف��اإن  العامل،  يف  الب�سر 

بال�سعادة، مقارنة باملال والنجاح.

التي  االقت�سادية  االأزم��ة  ذروة  يف   ،1938 عام  الدرا�سة  وب��داأت 

رابط  وجود  واأثبتت  الكبري«،  »الك�ساد  با�سم  وعرفت  العامل  �سربت 

من  ذلك  على  يرتتب  وما  وال�سعادة،  باالأ�سدقاء  العالقات  بني  قوي 

حت�سن احلالة ال�سحية.

وح�سب �سحيفة »هارفارد غازيت«، فاإن الرئي�ص االأمريكي الراحل 

براديل  بن  بو�ست«  »وا�سنطن  �سحيفة  ورئي�ص حترير  كنيدي،  جون 

كانا بني املبحوثني.

احلالة  ذلك  يف  مبا  العامة،  احلياة  عن  اأ�سئلة  الدرا�سة  و�سملت 

ال�سحية وامل�سرية املهنية والزواج، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن االأ�سدقاء 

اجليدين لعبوا دوًرا يف حماية النا�ص من التدهور العقلي واجل�سدي، 

مقارنة بالطبقة االجتماعية وم�ستوى الذكاء.

وقال روبرت والدينغر مدير البحث الطبيب النف�سي يف م�ست�سفى 

بها  و�سعادتنا  عالقاتنا  اأن  هو  املفاجئ  »االكت�ساف  ما�سا�سو�ست�ص: 

لكن  مهم،  باجل�سد  االعتناء  اأي�ًسا،  �سحتنا  على  قوي  ثاأثري  لديها 

االعتناء بالعالقات نوع من االهتمام بالنف�ص اأي�ًسا«.

على ذمة باحثني بجامعة رو�س�سرت

اكت�سفها باحثون بجامعة �ستوكهومل

طحالب تنقي المياه من الزرنيخ 
بصورة طبيعية

الوقود األحفوري دليل على وجود 
حضارات سابقة
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»الصحة« تدعو إلى فحص التهاب الكبد »سي«

»سعودي جاب« نظام جديد لمنتجات زراعية صحية
واملياه  البيئة  وزارة  وكيل  ك�شف 

والزراعة املهند�س اأحمد العيادة عن 

للبدء  الالزمة  التجهيزات  اكتمال 

»�شعودي  ن��ظ��ام  وتطبيق  ب��اإط��الق 

جاب« لتح�شني املمار�شات الزراعية 

يف اململكة.

الوزارة  اأن  العيادة  املهند�س  وبني 

نظام  يف  ال��ع��م��ل  ب���دء  ع��ن  �شتعلن 

�شهر  غ�شون  يف  ج��اب«  »���ش��ع��ودي 

الزراعية  املتطلبات  مع  يتوافق  مبا 

يف اململكة، مو�شحاً اأنه نظام عاملي 

الزراعية  املمار�شات  بتطبيق  يعنى 

اجليدة التي ت�شمن منتجات زراعية 

على  املحافظة  م��ع  و�شحية  اآم��ن��ة 

البيئية يف  وامل��وارد  امل��زارع  �شالمة 

املزرعة.

واأفاد وكيل الوزارة اأن النظام مت 

اإعداده وفق اأف�شل املعايري العاملية 

الناجحة  التجارب  من  باال�شتفادة 

الوفد  قام  اإذ  العامل،  م�شتوى  على 

ال�شعودي  اجل���اب  ع��ن  امل�����ش��وؤول 

والغابات  ال��زراع��ة  ل��وزارة  ب��زي��ارة 

طوكيو  مبدينة  االأ�شماك  وم�شايد 

ب��ال��ي��اب��ان، ل���الط���الع ع��ل��ى اآل��ي��ة 

تطبيق »J.GAP« اجلاب الياباين 

اأن  واأو�شح  به.  اخلا�شة  واالأنظمة 

فريق  مع  اجتمع  ال�شعودي  الفريق 

الياباين  ب��اجل��اب  اخل��ا���س  العمل 

»J.GAP« وا�شتمعوا اإىل �شرح من 

املخت�شني، وجرت مناق�شة وعر�س 

االآليات التي ميكن اال�شتفادة منها 

اللم�شات  لو�شع  وذلك  اململكة  يف 

ال�شعودي  اجل���اب  على  النهائية 

ميدانياً  وال��وق��وف  اإط��الق��ة،  قبل 

يف  اخلا�شة  املزارع  من  عدد  على 

تنفذ  التي  »اإي��ب��اراغ��ي«  حمافظة 

»اأوميتاما«  الياباين مبدينة  اجلاب 

ال��ت��ي ت��ن��ت��ج ال�����ش��ب��ان��خ، اخل�����س، 

واخل�����ش��روات ال��ورق��ي��ة االأخ���رى، 

والطماطم.

وق�������ام ال����ف����ري����ق ال�������ش���ع���ودي 

امل�شرفة  ال�شركة  م��ع  باالجتماع 

ع��ل��ى ه����ذه امل�������زارع، وم��ن��اق�����ش��ة 

الياباين  اجل��اب  تنفيذ  متطلبات 

ال���وق���وف  مت  ح��ي��ث  امل���زرع���ة  يف 

واملعوقات  التنفيذ  متطلبات  على 

واالآراء  االأفكار  الفريقني  وتبادل 

حول هذا املو�شوع.

مبادرة  اإىل  ال�شحة  وزارة  دعت 

فح�س التهاب الكبد »�شي« مو�شحة 

يف اإنفوجرافيك ن�شرته عرب ح�شابها 

يف تويرت اإىل اأنه يجب فح�س التهاب 

التالية:  احل��االت  يف  »�شي«  الكبد 

الدرجة  االأق��ارب من  اأح��د  كان  اإذا 

االأوىل م�شاباً بالفريو�س، اأو اأجريت 

عملية جراحية، اأو مت نقل دم اإليك 

م�شاًبا  كنت  اأو  1990م،  عام  قبل 

اأجريت  اأو  الوراثية،  الدم  باأمرا�س 

تعاين  كنت  اأو  كلوي،  غ�شيل  عملية 

ارتفاًعا يف اإنزميات الكبد.

اأعلنت  قد  ال�شحة  وزارة  وكانت 

موؤخًرا عن بدء تنفيذ املرحلة الثانية 

الكت�شاف  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  م��ن 

الكبد  بالتهاب  امل�شابني  وع���الج 

توعوية  حملة  اأطلقت  كما  »�شي«، 

حتت  اخل�شو�س  ب��ه��ذا  م�شاحبة 

العديد  تت�شمن  يدك«  »هات  �شعار 

ن�شرها  �شيتم  التوعوية  امل��واد  من 

عرب مواقع التوا�شل االجتماعي.

واأب���ان���ت »ال�����ش��ح��ة« اأن����ه خ��الل 

ال���وزارة  عملت  املا�شيني  العامني 

على توفري عدد من االأدوية النوعية 

االأولوية  عطيت 
ُ
واأ الفريو�س،  لعالج 

من  املتقدمة  املراحل  يف  للمر�شى 

املر�س، اأو الذين قد ينقلون العدوى 

اإىل غريهم.

واأ�شافت الوزارة اأن دخول اأدوية 

م�شنعة حملًيّا بنف�س جودة مثيالتها 

يف  للتو�شع  الفر�شة  اأت��اح  العاملية 

واأزيلت  م�شبوق،  ب�شكل غري  العالج 

اإىل  باالإ�شافة  االأول��وي��ة،  حم��ددات 

توفري االأدوية يقوم الربنامج الوطني 

اأي�ًشا  »�شي«  الكبد  فريو�س  الإزال��ة 

واملن�شقني،  االأط��ب��اء،  ت��دري��ب  على 

وت����وف����ري ال���ف���ح���و����س امل���خ���ربي���ة 

اللوج�شتية  واخلدمات  واالإ�شعاعية 

الالزمة لتنفيذ الربنامج.

الكبد  ال��ت��ه��اب  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

ومزمنة،  ي�شبب عدوى حادة  »�شي« 

تكون عادة  الفريو�س ال  واأن عدوى 

م�شحوبة باأعرا�س، واأن نحو ١٥% 

امل�شابني  االأ�شخا�س  اإىل ٣٠% من 

من  تلقائًيّا  يتخل�شون  ب��ال��ع��دوى 

املتبقية  الن�شبة  اأم���ا  ال��ف��ريو���س. 

االإ�شابة  اإىل  حالتهم  فتتطور  منهم 

الذي  املزمن  »�شي«  الكبد  بالتهاب 

بع�س  ويف  الكبد،  تليف  اإىل  ي��وؤدي 

احلاالت �شرطان الكبد.

املزمنة  االإ���ش��اب��ات  ع��الج  وي��ت��م 

االأدوي��ة  با�شتخدام  الفريو�س  بهذا 

اأ�شيفت  ال��ت��ي  امل��ف��ع��ول  امل��ب��ا���ش��رة 

واأثبت  العالج  خيارات  اإىل  موؤخًرا 

الدرا�شات فعاليتها العالية، وحققت 

ن�شب �شفاء عامة تزيد على ٩٥%، 

يوجد  ال  فاإنه  ذل��ك  اإىل  باالإ�شافة 

لقاح اللتهاب الكبد »�شي«.

االستخدام المفرط للموبايل يؤذي المخ كالمخدرات!

تناول األسماك مرتبط بتحسن األعصاب

اأن  م��ن  حديثة  درا���ش��ة  ح��ذرت 

الهواتف  ا�شتخدام  يف  االإف���راط 

املحمولة يزيد من حاالت االإ�شابة 

اأن  كما  والقلق،  والوحدة  بالعزلة 

اإدمان  تاأثري  ي�شبه  املخ  تاأثريه على 

املخدرة. االأفيونية  املواد 

اأجريت  التي  الدرا�شة  وخ��الل 

بني  التكنولوجيا  ا�شتخدام  حول 

باحثون  وج��د  اجلامعات،  ط��الب 

فران�شي�شكو  ���ش��ان  ج��ام��ع��ة  يف 

للقلق  املثرية  احل��االت  من  ع��دًدا 

ب�شكل  يعتمدون  الذين  اأولئك  بني 

املحمولة،  اأجهزتهم  على  مفرط 

كبري  حد  اإىل  ي�شبه  �شلوكهم  واأن 

يتعاطون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ���ش��ل��وك 

املخدرة. املواد 

ال���ت���اأث���ريات  اإىل  وب���االإ����ش���اف���ة 

ال��ع�����ش��ب��ي��ة، وج����د ال��ب��اح��ث��ون اأن 

على  يعتمدون  ال��ذي��ن  االأ�شخا�س 

والوحدة  بالعزلة  ي�شعرون  هواتفهم 

واالكتئاب والقلق اأكرث من اأقرانهم، 

»ديلي  �شحيفة  يف  ج��اء  ما  ح�شب 

ميل« الربيطانية.

وع��ل��ى ح���د ق���ول اإري�����ك ب��ي��رب، 

جامعة  يف  ال�شحية  الرتبية  اأ�شتاذ 

احل��ك��وم��ي��ة،  فران�شي�شكو  ���ش��ان 

ال�شتخدام  ال�شلوكي  االإدمان  يبداأ 

روابط  تكوين  يف  الذكية  الهواتف 

م�شابهة  بطرق  الدماغ  يف  ع�شبية 

مل���ا ي��ع��ان��ي��ه االأ����ش���خ���ا����س ال��ذي��ن 

»اأوك�شيكونتني«  م���ادة  ي��ت��ن��اول��ون 

االآالم. لتخفيف 

طالباً   135 الدرا�شة  و�شملت 

ع����دد من  وظ���ه���ر  اجل���ام���ع���ة،  يف 

ال�شلبية بني  التاأثريات االجتماعية 

ا�شتخدام  اأفرطوا يف  الذين  اأولئك 

املحمول. الهاتف 

��ا اأن  وك�����ش��ف��ت ال��درا���ش��ة اأي�����شً

ال���ط���الب ال���ذي���ن ي�����ش��ت��خ��دم��ون 

عادة مبهام  يقومون  اأكرث  هواتفهم 

ويحرمه  العقل  يجهد  ما  متعددة، 

اجلهد  من  ويقلل  اال�شرتخاء،  من 

احلياتية  امل��ه��ام  الإجن����از  ال����الزم 

االأخرى.

النف�شية  ال�شحة  خرباء  ويوؤكد 

عن  الناجتة  العزلة  اأو  الوحدة  اأن 

غياب  ت�شبب  بالهاتف،  االن�شغال 

على  وتق�شي  املبا�شرة  التفاعالت 

اجل�شد. لغة 

للقلق  م��ث��رية  اأب���ح���اث  وك���ان���ت 

اأكدت   2017 دي�شمرب  يف  ن�شرت 

الذكية  ال��ه��وات��ف  ن�شتخدم  اأن��ن��ا 

دون  ال�شنة  مرة يف   4000 حوايل 

املوبايل  نفتح  حيث  وا�شح،  �شبب 

اإىل  حت��ول  ب�شكل  يومياً،  م��رة   28
عادة اأكرث منه �شرورة.

ك�شفت درا�شة �شويدية حديثة، اأن 

مرتبط  االأ�شماك،  من  املزيد  تناول 

بتح�شن �شحة االأع�شاب، والوقاية من 

مر�س باركن�شون اأو ال�شلل الرعا�س.

بجامعة  باحثون  الدرا�شة  واأج��رى 

�شاملر للتكنولوجيا يف ال�شويد، ون�شروا 

 Scientific« دوري���ة  يف  نتائجها، 

Reports« العلمية.
اأن����ه لطاملا  ال��ب��اح��ث��ون  واأو����ش���ح 

اع��تُ��ربت االأ���ش��م��اك غ����ذاًء �شحًيا 

االإدراكية  ال�شحة  بتح�شني  مرتبًطا 

على املدى الطويل، لكن اأ�شباب ذلك 

مل تكن وا�شحة. وعادة ما يُفرت�س اأن 

تكون االأحما�س الدهنية »اأوميجا 3« 

و»اأوميجا 6«، وهي االأحما�س الدهنية 

املوجودة يف االأ�شماك، هي امل�شوؤولة 

عن حت�شني ال�شحة العقلية.

اأظهرت  اجل��دي��دة  ال��درا���ش��ة  لكن 

وراءه  يقف  رمب��ا  التح�شن  ه��ذا  اأن 

يدعى  ب��روت��ني  وه��و  خمتلف  �شبب 

يف  امل���وج���ود   »parvalbumin«

العديد من اأنواع االأ�شماك، وقد يكون 

م�شاهًما يف هذا التاأثري.

واكت�شف الباحثون اأن هذا الربوتني 

تراكيب  بع�س  تكون  منع  ي�شاعد يف 

الربوتينات املرتبطة ب�شكل وثيق بخطر 

وعلى  باركن�شون،  مبر�س  االإ�شابة 

راأ�شها بروتينات »األفا-�شينوكليني«.

 »parvalbumin« ويتوافر بروتني

ب��ك��رثة يف اأ���ش��م��اك ال��رجن��ة، والقد 

االأحمر،  البحر  واأ�شماك  وامل��ربوك، 

مثل ال�شلمون و�شمك النها�س االأحمر.

قائد  فرينر،  ت��وين  الدكتور  وق��ال 

فريق البحث: اإن تناول اأنواع االأ�شماك 

 »parvalbumin« بربوتني  الغنية 

تعد  الغذائي  نظامنا  �شمن  بكرثة 

طريقة ب�شيطة واآمنة ومفيدة ملحاربة 

مر�س باركن�شون.

الذين  االأ���ش��خ��ا���س  اأن  واأ���ش��اف 

يتبعون حمية غذائية غنية باالأ�شماك 

لديهم معدالت اإ�شابة اأقل من مر�س 

هذا  ولوحظ  والزهامير،  باركن�شون 

اأي�ًشا يف اليابان، حيث ت�شكل املاأكوالت 

النظام  من  مركزًيا  ج���زًءا  البحرية 

الغذائي. وكانت درا�شة �شابقة ك�شفت 

الغنية  الدهنية،  االأ�شماك  تناول  اأن 

باالأحما�س الدهنية »اأوميجا 3« يلعب 

دوراً يف منو وتطور االأن�شجة الع�شبية، 

ما قد يجعلها تعزز الذكاء كما تلعب 

تلك االأحما�س الدهنية دوراً يف اإنتاج 

هرمون امليالتونني، الذي ينظم النوم 

اأن  اإىل  االأبحاث  واأ�شارت  واليقظة. 

الدهنية،  لالأ�شماك  احلوامل  تناول 

»اأوميجا  الدهنية  باالأحما�س  الغنية 

من  اأطفالهن  يحمي  اأن  ميكن   ،»3
االإ�شابة بالربو يف مرحلة الطفولة.

وباركن�شون اأو ال�شلل الرعا�س هو 

اأحد االأمرا�س الع�شبية، التي ت�شيب 

االأ�شخا�س الذين تزيد اأعمارهم عن 

60 عاماً، وت��وؤدي اإىل جمموعة من 
وبطء  الرعا�س،  اأب��رزه��ا  االأع��را���س 

الت�شلب  اإىل  اإ���ش��اف��ة  احل��رك��ة،  يف 

فقدان  عنه  ينتج  ال��ذي  التخ�شب  اأو 

االتزان وال�شقوط.

ووفًقا ملوؤ�ش�شة باركين�شون اخلريية 

األف  فاإن حوايل 145  بريطانيا،  يف 

وحدها  املتحدة  اململكة  يف  �شخ�س 

م�شابون باملر�س.

فنيات التعامل مع الضغوط النفسية

هذه  تختلف  النف�شي:  ال�شغط  ع��الم��ات  على  ت��ع��ّرف   -1
عالمات  على  التعّرف  اأن  اإال  اآخ��ر،  اإىل  �شخ�س  من  العالمات 

ال�شغط النف�شي عندك تُ�شاعدك كثرياً يف التعامل الفعال معه. 

اإ�شافًة اإىل مظاهر ال�شغط النف�شي احلاد واملزمن الواردة اأعاله، 

اأو  الفك،  �شد  يلي:  ما  النف�شي  ال�شغط  عالمات  تت�شمن  فقد 

طحن االأ�شنان، اأو ال�شداع، اأو وجود م�شاكل يف النوم، اأو ال�شعور 

قدرتك  الق�شرية.  الغ�شب  نوبات  اأو  الغ�شب«،  »�شهولة  بالنزق 

على اكت�شاف ومراقبة عالمات ال�شغط النف�شي لديك، ي�شاعدك 

كثرياً يف التعامل معها الحقاً. 

2- حدد اأ�شباب ال�شغوط: حاول اأن ال تن�شاق يف حياتك مع 
م�شادرها.  حتديد  وحماولة  التوقف  دون  اآيل  ب�شكل  ال�شغوط 

توقف قلياًل وعد اإىل الوراء، واجتهد ملعرفة ال�شبب وراء ما ت�شعر 

به من �شغوط نف�شية. حتديد م�شادر ال�شغط النف�شي هو غالباً 

اخلطوة االأوىل للتعامل معها. 

حل  م��ه��ارة  تت�شمن  امل�شكالت:  ح��ل  م��ه��ارات  ا�شتخدم   -3
امل�شكالت عدة مراحل:

 اأ- حتديد امل�شكلة امل�شببة لل�شغط النف�شي.

 ب- حتديد وكتابة قائمة بكل احللول املمكنة.

 ج- تقييم هذه احللول، واحداً بعد اآخر، من حيث اإيجابياتها 

و�شلبياتها و�شهولتها و�شعوبتها.

 د- اختيار احلل االأف�شل والقيام به.

 ه�- تقييم م�شتوى جناح هذه احلل. رمبا كان باإمكانك، اأحياناً، 

التغلب على ال�شغط النف�شي عن طريق اإيقاف �شببه. ومثال ذلك، 

اأن تطلب تاأجيل مواعيد ت�شليم املهام امل�شببة ل�شغطك النف�شي، 

اأو اأن تطلب م�شاعدة �شخ�س اآخر يف اإجنازها؛ اأو حتى تلغيها من 

االأ�شا�س اإن كان هذا ممكناً. 

نف�شك: حينما نكون  التي تتحدث فيها مع  الطريقة  4- غري 
�شلبية  اأموراً  الأنف�شنا  نقول  ما  فغالباً  نف�شي،  حتت وطاأة �شغط 

وانهزامية ب�شكل متكرر، ومن اأمثلة هذه االأحاديث الذاتية ال�شارة 

اأن نقول الأنف�شنا: »ما اأقدر اأ�شوي �شي«، اأو »ما عندي وقت اأ�شوي 

اأو »م�شتحيل اأقدر على  اأ�شوي«،  �شي بكل هذا«، اأو »مدري و�س 

هذا كله«.

مع  التعامل  يف  �شعوبات  اإىل  ال�شلبي  الذاتي  احلديث  يقود   

مرورك  اثناء  ذاتك  مع  الأحاديثك  انتبه  النف�شي.  ال�شغط  اإدارة 

باأي �شغط نف�شي، وتاأكد من ا�شتخدامك الأحاديث مفيدة ومهدئة 

اأن تقول لذاتك: »مع كل اللي عندي،  وم�شجعة. ومن ذلك مثاًل 

�شغلي متام واللي انا قاعد اأ�شويه �شح«، اأو »خلك هادي وال تتوتر، 

او »الو�شع �شح مزعج، ب�س خلني  هذا كله وقت �شوي ويروح«، 

اأفكر ب�شي واحد اإذا �شويته اطلع من ذا الو�شع«. 

مع  املفيدة  اأحاديثك  يف  اإليه  تنتبه  ان  يجب  مهم  اأم��ر  هناك 

املتفائلة �شرورية،  النظرة  الزائدة،  االإيجابية  ذاتك، وهو: جتنب 

وكذلك االإيجابية. اإال اأن التغلب على ال�شغوط يحتاج اأي�شاً لقدر 

من الواقعية. 

فاحلياة، بطبيعتها، تت�شمن ظروفاً اإيجابية و�شلبية معاً؛ فهذا 

مفيدة  ذات��ك  مع  اأحاديثك  اجعل  حياة.  احل��ي��اة،  من  يجعل  ما 

ومهدئة وم�شجعة، ولكن ال جتعلها مفرطة يف التفاوؤل واالإيجابية.

 االإيجابية الزائدة م�شتحيلة التحقق، وهذا ما يجعلنا نف�شل يف 

حتقيقها بالتاأكيد، فتزداد �شغوطنا النف�شية.. يتبع العدد القادم.

ق�شم علم النف�س

اإ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�شحة النف�شية باجلامعة

الضغوط النفسية وكيفية مغالبتها »3-2«

د. اأحمد ال�شايع

للتوا�شل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�شحة النف�شية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�شية بق�شم علم النف�س 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�س 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
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استراتيجية أوروبية خاصة 
تجاه شبكات التواصل

اخلا�صة  ا�صرتاتيجيتها  عن  الأوروبية،  املفو�صية  اأعلنت 

اإىل  التوا�صل  �صبكات  تدعو  التي  الكاذبة  الأخبار  ملعاجلة 

واجهت  واإل  امل�صكلة،  ه��ذه  حماربة  يف  جهودها  تكثيف 

التنظيمية. الإجراءات  من  مزيًدا 

»في�صبوك«  مثل  التكنولوجيا  �صركات  كربى  على  وينبغي 

الكاذبة  الأخبار  انت�صار  ملعاجلة  تكثيف جهودها  و»جوجل« 

فر�ض  احتمال  �صتواجه  واإل  املقبلة،  ال�صتة  ال�صهور  خالل 

التنظيمية. الإجراءات  من  ملزيد  الأوروبي  الحتاد 

املعلنني  على  يتعني  اأنه  الأوروبية  املفو�صية  واأو�صحت 

واملن�صات الإلكرتونية اإحداث »تاأثري قابل للقيا�ض« بحلول 

اأكتوبر، واإل ف�صتقرتح املفو�صية مزيًدا من الإجراءات مبا 

تنظيمية. اإجراءات  ذلك  يف 

وق��ال��ت اإن��ه��ا ���ص��ت��ع��د ق��واع��د ل��ل��م��م��ار���ص��ات اخل��ا���ص��ة 

اإج��راءات  �صتت�صمن  يوليو،  بحلول  امل�صللة  باملعلومات 

من�صات  مراقبة  زي��ادة  مثل  الكاذبة  الأخبار  انت�صار  ملنع 

الإعالنات.

توؤثر  اأن  م��ن  الحت���اد  يف  ال�صيا�صات  �صناع  ويخ�صى 

جترى  التي  الأوروب��ي��ة  النتخابات  على  الكاذبة  الأخبار 

اأن  ع��ن  »في�صبوك«  ك�صفت  بعدما  وذل��ك  املقبل،  ال��ع��ام 

رو�صيا حاولت التاأثري على الناخبني الأمريكيني عرب موقع 

مو�صكو  وتنفي   2016 انتخابات  قبل  الجتماعي  التوا�صل 

التهام. هذا 

اتخاذها  �صيتم  التي  الإج���راءات  اإن  املفو�صية  وقالت 

مل��واج��ه��ة ان��ت�����ص��ار الأخ���ب���ار ال��ك��اذب��ة، ي��ج��ب اأن »حت��رتم 

اإ�صاءة  ملنع  حماية  و�صائل  وتت�صمن  التعبري  حرية  متاًما 

اأو  ال�صخرية  اأو  النتقاد  خطاب  مراقبة  مثل  ا�صتغاللها 

لالن�صقاق«. الداعي  اخلطاب  اأو  الرتهيب 

skynewsarabia امل�صدر: 

جوجل تعيد تصميم تطبيقاتها لتناسب 
»جوجل جو«

جوجل  اأعلنت  املا�صي،  العام  يف 

��ن ل��ن��ظ��ام  ع���ن الإ�����ص����دار امل��ح�����صّ

»اأن��دروي��د  وه��و  اأن��دروي��د  الت�صغيل 

جو« وهو م�صمم خ�صي�ًصا للت�صغيل 

على الأجهزة ذات الذاكرة املحدودة، 

ويتيح لك جتربة اأف�صل اإ�صدار من 

اأندرويد على الأجهزة ذات امل�صتوى 

املنخف�ض.

وقد اأعادت جوجل ت�صميم معظم 

�صريح  ب�صكل  ال�صائعة  تطبيقاتها 

اأن��دروي��د ج��و، وتُ��ع��رف هذه  لنظام 

جو،  تطبيقات  با�صم  التطبيقات 

وهي عبارة عن املتغريات للتطبيقات 

هي  جو  تطبيقات  بع�ض  الأ�صلية، 

جوجل جو وجيميل جو ويوتيوب جو 

.Files Goوخرائط جوجل جو و

على  م�صبًقا  تثبيتها  يتم  بينما 

تثبيتها  اأندرويد جو، ميكنك  اأجهزة 

على  اأي�ًصا  بالي  جوجل  متجر  من 

مفيدة  التطبيقات  ه��ذه  جهاز،  اأي 

الذاكرة  ذات  الهواتف  على  للغاية 

املنخف�صة ويف املناطق ذات الت�صال 

ال�صعيف بالإنرتنت.

جو  جوجل  خرائط  تطبيق  ياأتي 

بحجم 140 كيلو بايت فقط، ولكن 

تقدمي  وي���ب  تطبيق  لأن���ه  ن��ظ��ًرا 

مت�صفح  اإىل  يحتاج  اأ�صا�صي  ب�صكل 

جهازك،  على  للعمل  ك��روم  جوجل 

منطقي،  اأم��ر  ال�صغري  احلجم  ف��اإن 

ومن ناحية اأخرى يبلغ حجم تطبيق 

ح��وايل  الرئي�صي  ج��وج��ل  خ��رائ��ط 

25-30 ميجابايت.
وواجهة امل�صتخدم مت�صابهة متاًما 

ت�صغيل  وعند  التطبيقني،  ك��ال  يف 

التطبيقات لأول مرة لن جتد فرًقا 

كبرًيا، حيث يوجد �صريط بحث يف 

الأعلى، واإجراءات �صريعة يف اأ�صفل 

على  العائمة  الأزرار  م��ن  واث��ن��ني 

اجلانب الأمين من كل التطبيقات.

ومع ذلك، بينما يدعم تطبيق جو 

اخلرائط،  يف  الإ�صارة  حجم  تكبري 

الإمي���اءة يف  اإىل دع��م  يفتقر  ف��اإن��ه 

على  النقر  عليك  وي��ج��ب  التنقل، 

يف  اأ�صرطة  ثالثة  من  املكون  الرمز 

درج  لفتح  اليمنى  العلوية  ال��زاوي��ة 

�صتجد  ذلك،  تفعل  وعندما  التنقل، 

يف  املفقودة  اخل��ي��ارات  من  العديد 

تطبيق جو.

وباملثل، يف اجلزء العلوي لن تعرث 

ومع  ح�صابك،  غ��الف  ���ص��ورة  على 

ذلك فاإنك حت�صل على خيار تبديل 

احل�صابات، لذا يدعم تطبيق جوجل 

يفتقر  ولكنه  متعددة،  ح�صابات  جو 

الأخ��رى،  الأ�صياء  من  العديد  اإىل 

وعند البحث عن موقع، بالرغم من 

ح�صولك على معلومات امل�صار، فاإن 

النقر على زر التنقل يطالبك بتنزيل 

تطبيق خرائط جوجل الرئي�صي.

تطبيق  ي�صبه  الدعم  حيث  وم��ن 

جو التطبيق الأ�صا�صي الذي ي�صمح 

ل���ك ب��ا���ص��ت��خ��دام م��ع��ظ��م خ��دم��ات 

تنفيذ  ل��ك  ويتيح  ج��وج��ل،  خ��رائ��ط 

جميع مهام اخلرائط الرئي�صية مثل 

البحث عن الأماكن واحل�صول على 

الجتاهات والطالع على معلومات 

املبا�صرة لكن ل يدعم  حركة املرور 

ويطالبك  التنقل  زر  ع��ل��ى  ال��ن��ق��ر 

بتنزيل التطبيق الرئي�صي.

رائ��ع  ب�صكل  ج��و  تطبيق  ويعمل 

يف توفري املعلومات، ومع ذلك فاإنه 

يفتقر اإىل التفاعل يف اجتاهني، اإذا 

خلرائط  منتظًما  م�صتخدًما  كنت 

جوجل وترغب يف اإ�صافة التعليقات 

خرائط  تطبيق  ف��اإن  والتقييمات، 

ل  اآم���ال���ك،  �صيخيب  ج��و  ج��وج��ل 

ميكنك فعل اأي �صيء، ول يتيح لك 

عر�ض  ولكن ميكنك  الأ�صئلة،  طرح 

والإجابات،  والتقييمات  املراجعات 

املنزل  كما ل ميكنك تعيني عناوين 

ميزة  ه��ذه  اأن  العلم  م��ع  وال��ع��م��ل، 

املرور  حركة  لفح�ض  ومفيدة  مهمة 

والجتاهات.
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إنستغرام »يرضخ« ويسمح بتنزيل الصور
»اإن�����ص��ت��غ��رام«،  ت��ط��ب��ي��ق  �صيتيح 

�صورهم  جميع  تنزيل  مل�صتخدميه 

التطبيق  على  املن�صورة  ال�صخ�صية 

بالإ�صافة للبيانات ال�صخ�صية التي مت 

م�صاركتها، على خطى موقع في�صبوك، 

»اإن�صتغرام«. ومل  الذي ميلك تطبيق 

تكن هناك اأي طريقة لتنزيل ال�صور 

ال�صابق،  »اإن�صتغرام« يف  تطبيق  على 

ال��ب��ي��ان��ات من  ول��ك��ن ق��ان��ون حماية 

الحت��اد الأوروب��ي الذي اأجرب مواقع 

التعامل  على  الجتماعي  التوا�صل 

ب�صفافية اأكرب، اأجرب »اإن�صتغرام« على 

توفري تلك اخلدمة.

اأن  »اإندبندينت«  وذكرت �صحيفة 

التحديث اجلديد للتطبيق �صيت�صمن 

والبيانات،  ال�صور  تنزيل  خا�صية 

التي مل تتوافر يف ال�صابق.

مهلة  الأوروب���ي  الحت��اد  واأعطى 

ملواقع التوا�صل الجتماعي حتى 25 

امل�صتخدمني،  بيانات  لك�صف  مايو، 

موقع  ت�صريب  ف�صيحة  بعد  وذل��ك 

في�صبوك بيانات امل�صتخدمني ل�صركة 

يف  ا�صتثمرتها  �صيا�صية  ا�صت�صارات 

اإعالنات انتخابية.

عملية  اإن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وت���ق���ول 

النقر  ب�صهولة  ت��ك��ون  ل��ن  التنزيل 

على  �صيكون  ب��ل  واح����د،  زر  ع��ل��ى 

لإن�صتغرام،  طلب  اإر�صال  امل�صتخدم 

الذي �صري�صل بدوره رابًطا لتحميل 

ال�����ص��ور وال��ب��ي��ان��ات ع��ل��ى ال��ربي��د 

بامل�صتخدم،  اخل��ا���ض  الإل��ك��رتوين 

�صاعة   48 اإن�صتغرام  و�صي�صتغرق 

قبل اإر�صال الرابط.

امل�صتخدم  ل�����ص��ور  وب��الإ���ص��اف��ة 

�صري�صل  وامل��ع��ل��وم��ات،  ال�صخ�صية 

على  املوؤقتة  ال�صور  كل  اإن�صتغرام 

ال�صور  وك��ل  »���ص��ت��وري��ز«،  خا�صية 

وكل  امل�صتخدم،  بها  ع��ج��ب 
ُ
اأ التي 

الكلمات التي مت البحث عنها، وكل 

باأ�صماء  وقائمة  اخلا�صة،  الر�صائل 

كل متابعيك.
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6 ميزات رئيسية لـ                      الجديد
عن  ر�صمًيا  جوجل  �صركة  اأعلنت 

الإلكرتوين  لربيدها  جديد  حتديث 

يحمل  وال����ذي   ،Gmail جيميل 

العديد من املزايا من حيث الت�صميم 

على  بع�صها  وي��ع��ت��م��د  وال��ف��ع��ال��ي��ة 

جلعل  ال�صطناعي  الذكاء  تقنيات 

واإنتاجية،  اأماًنا  اأك��رث  امل�صتخدمني 

وحتى الآن ل يزال الت�صميم اجلديد 

للم�صتخدم  ميكن  حيث  اختيارياً، 

على  بالنقر  اجلديد  جيميل  تفعيل 

العلوي  اجل��ان��ب  يف  ال��رت���ض  رم���ز 

ال��وارد  بريد  �صندوق  م��ن  الأي�صر 

واختيار تفعيل الإ�صدار اجلديد من 

جيميل لال�صتماع بامليزات اجلديدة، 

ومنها:

* مهام اأكرث دون مغادرة �صندوق 

ت�صاعدك  حيث  ال���واردة:  الر�صائل 

واج����ه����ة ج��ي��م��ي��ل اجل����دي����د ع��ل��ى 

و�صتظهر  امل��ه��ام،  من  املزيد  اإجن��از 

بجوار  اخل��ي��ارات  م��ن  العديد  ل��ك 

الر�صائل مثل م�صح واأر�صفة وحتديد 

وفتح  معاينة  اإمكانية  مع  كمقروء، 

وامللفات  ال�صور  مثل   – املرفقات 

دون فتح ن�ض املحادثات الكبرية   –
ميزة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وت�صفحها، 

الإيقاف  وهي  وجديدة  ج��ًدا  مهمة 

املوؤقت Snoozing، التي تتيح لك 

اإىل  الر�صالة  ق��راءة  تاأجيل  اإمكانية 

وقت اآخر حتدده و�صيقوم اجلي ميل 

بتذكريك يف املوعد املحدد.

جديدة:  مينى  جانبية  قائمة   *

اجلديد  الت�صميم  يف  جوجل  قامت 

با�صتغالل امل�صاحة اجلانبية اليمنى 

لتتيح للم�صتخدم قائمة جانبية تقدم 

عن  واملعلومات  البيانات  من  املزيد 

من  الأخرى  واخلدمات  التطبيقات 

داخل  كثرًيا  تُ�صتخدم  التي  جوجل 

وتطبيق  التقومي  مثل  العمل  بيئة 

غوغل  ومهام  للمالحظات   Keep
للم�صتخدم  ميكن  ومنها   ،Tasks
متابعة كل ما لديه من مواعيد على 

مدار اليوم وتنظيم املهام التي يجب 

القيام بها.

ل��ل��ت��ذك��ري   Nudge م���ي���زة   *

ب��ال��ر���ص��ائ��ل امل��ه��م��ة: وه���ي اإح���دى 

تقنيات  على  تعتمد  ال��ت��ي  امل��زاي��ا 

الذكاء ال�صطناعي من اأجل معرفة 

عليها  يرد  اأن  يجب  التي  الر�صائل 

امل�صتخدم، وتعر�ض له تنبيها بجانبها 

�صبيل  فعلى  ال��رد،  على  لت�صجيعه 

املثال اإذا كانت اإحدى الر�صائل يجب 

معينة  اأي��ام  م��رور  قبل  عليها  ال��رد 

يف  لك  �صتظهر  الر�صالة  ه��ذه  ف��اإن 

قمة ر�صائل بريدك الوارد وبجوارها 

ر�صالة تذكري تخربك باأنه قد تبقى 

لديك يومان للرد قبل املوعد املحدد 

وه���ك���ذا، و���ص��ت�����ص��اع��د ه���ذه امل��ي��زة 

عدم  م��ن  ال��ت��اأك��د  يف  امل�صتخدمني 

جتاوز اأي �صيء مهم يخ�ض عملهم.

 Smart الذكية  ال��ردود  ميزة   *

قدمت  املا�صي  العام  يف   :Reply
تطبيق  يف  الذكي  الرد  ميزة  غوغل 

هذه  تقدم  واليوم  للهواتف،  جيميل 

الويب  على  للم�صتخدمني  امل��ي��زة 

الر�صائل  على  ال��رد  يف  مل�صاعدتهم 

ب�صكل اأ�صرع. 

امليزة  الذكية  ال��ردود  ميزة  وتعد 

تقنيات  على  تعتمد  ال��ت��ي  الثانية 

تقوم  وال��ت��ي  ال�صطناعي،  ال��ذك��اء 

ب�صندوق  ر�صائلك  حمتوى  بتحليل 

منا�صبة  الوارد وتقرتح عليك ردوداً 

بينها  من  الختيار  ميكنك  جاهزة 

اإىل  احل��اج��ة  دون  م��ب��ا���ص��رة  ل��ل��رد 

الكتابة.

ال�������ص���ري  ال����و�����ص����ع  م����ي����زة   *

هي   :Confidential Mode
م��ي��زة ج��دي��دة ل��ت��اأم��ني ال��ر���ص��ائ��ل، 

بحيث ميكن للم�صتخدم منع متلقي 

اأو  اأو طباعتها  ن�صخها  الر�صالة من 

ل�صخ�ض  توجيهها  اإع��ادة  اأو  تنزيلها 

اآخر، مع اإمكانية حتديد فرتة زمنية 

حُتذف بعدها الر�صالة تلقائياً وهذه 

اإر���ص��ال  عند  مهمة  �صتكون  امل��ي��زة 

اإل���ك���رتوين حتتوي  ب��ري��د  ر���ص��ائ��ل 

�صرية،  اأو  ح�صا�صة  معلومات  على 

تنتهي  الر�صالة  اأي�ًصا جعل  وميكنك 

�صالحيتها بعد فرتة زمنية حمددة.

اإن��رتن��ت  دون  ال��ع��م��ل  م��ي��زة   *

ت�����ص��اع��دك   :Native Offline
الإم��ك��ان��ي��ات اجل��دي��دة امل��ت��وف��رة يف 

يف  بالإنرتنت  الت�صال  عدم  و�صع 

اجليميل مبت�صفح الويب على العمل 

عليك  يتعذر  عندما  انقطاع  دون 

حيث   ،Wi-Fi �صبكة  على  العثور 

ميكنك البحث عن ر�صائل اأو الكتابة 

اأو و�صعها  اأو حذفها  اأو الرد عليها 

يف الأر�صيف ملدة ت�صل اإىل 90 يوماً 

الإن��رتن��ت،  ع��رب  تفعل  كما  مت��ام��اً، 

هذه  و�صتتوفر  ات�صال.  ب��ال  ولكن 

امليزة خالل الأ�صابيع القادمة.
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اآلية الإعالن

الت�شغيل  جت��رب��ة  خا�شت  ال��ي��ام��ي  اأم���اين  الطالبة 

�شنوية،  �شابًقا  كانت  الإعالن  اآلية  اإن  وقالت  الطالبي، 

تن�شر  حيث  درا�شي،  ف�شل  كل  بداية  فتتم  حالًيا  اأم��ا 

مواقع  وع��ل��ى  اجلامعي  احل���رم  داخ���ل  الإع��الن��ات يف 

 15 من  للت�شغيل  احلاجة  وقلت  الجتماعي،  التوا�شل 

اإىل 6 طالب كل ف�شل تقريًبا.

�ساعات العمل

الت�شغيل  الن�شمام لربنامج  و�شروط  وحول �شوابط 

الطالبي اأو�شحت اأن ل تزيد �شاعات العمل عن 160 

�شاعات  تزيد  ل  واأن  �شاعة،   30 عن  تقل  ول  �شاعة 

عمل الطالبة خالل اليوم عن 3 �شاعات، واأن ل تزيد 

�شاعات العمل لكل كلية اأو اإدارة عن ال�شاعات املحددة 

الف�شل  خالل  ت�شغيل  فر�شتي  بني  اجلمع  وع��دم  لها، 

التي  الطالبة  ت�شغيل  لعدم  اإ�شافة  الواحد،  الدرا�شي 

�شبق واأن عملت ثالث مرات خالل انتظامها باجلامعة، 

للطالبة خالل  املمنوحة  الت�شغيل  فر�ص  حيث حتت�شب 

اأول��وي��ة  ومت��ن��ح  باجلامعة،  ال��درا���ش��ي��ة  امل��راح��ل  جميع 

الت�شغيل للطالبات ذوات احلاجة املا�شة ومن مل ي�شبق 

لهن العمل بالربنامج.

جتربة جميلة

كانت  باأنها  الذاتي  الت�شغيل  يف  جتربتها  وو�شفت 

جتربة جميلة وخمتلفة نوعاً ما بحكم اأنها ا�شتغلت يف 

»النقل الرتددي« ومت اختيارها للتعاون مع املوظفات يف 

النقل الرتددي، وتو�شيل الطالبات ومن�شوبات اجلامعة 

يف �شاعات الفراغ حيث يتم احت�شاب ١٠ ريالت عن كل 

�شاعة قامت بالعمل فيها حتى نهاية الف�شل الدرا�شي 

الواحد.

عالقات اجتماعية

واأ�شافت اأن جتربتها كانت جميلة ول تُن�شى خا�شًة 

لديها  طالبة  اأو  ال�شن،  كبرية يف  ام��راأة  ت�شاعد  عندما 

جميلة  دع���وات  وتتلقى  ك��ان،  ظ��رف  اأي  اأو  حما�شرة 

الناحية  ومن  يُكلفها،  مل  ب�شيط  عمل  ب�شبب  و�شادقة 

ال�شخ�شية تكونت لديها الكثري من العالقات واملعارف 

الرائعة، وحظيت بتجربة مميزة ب�شكل عام.

كما ذكرت رهف من�شور اأنها ا�شتفادت من الت�شغيل 

وتنظيم  واملهام،  الأول��وي��ات  ترتيب  حيث  من  الطالبي 

باأنها  وو�شفت جتربتها  بامل�شوؤولية،  والإح�شا�ص  الوقت 

جميلة جًدا ومتنت لكل البنات اأن يجربنها.

التشغيل الطالبي تجربة اجتماعية وخبرة مهنية ومكاسب مادية
كونت عالقات ومعارف رائعة وحظيت بفر�صة مميزة.. اليامي:

كتبت: روان النوي�سر ومها املزيد

الت�شغيل الطالبي هو اأحد برامج الرعاية الرتبوية 

لتعزيز دورها يف  التي تقدمها اجلامعة  والجتماعية 

ممار�شة  على  وتعويدهن  الطالبات  وتدريب  تطوير 

العمل وحتمل امل�شوؤولية من خالل تويل بع�ص الأعمال 

فراغ  اأوق���ات  وا�شتثمار  املختلفة،  اجلامعة  مبرافق 

واإك�شابها خربة  ومعنوًيا،  مادياً  بعمل مثمر  الطالبات 

يف الأعمال الإدارية والفنية والتعامل مع الآخرين.

شودري: أعجبني الزي السعودي المحتشم .. وأحب زيارة »وادي حنيفة«
- ح��دث��ي��ن��ا ب���داي���ة ع���ن ق�����س��ة ال��ت��ح��اق��ك 

بجامعة امللك �سعود؟

وع���ن مت��ي��زه��ا منذ  اأ���ش��م��ع عنها  ك��ن��ت 

كنت طالبة يف املدر�شة، وفور انتهائي من 

اللتحاق  بطلب  تقدمت  الثانوية  املرحلة 

اإليها ومت قبويل وهلل احلمد.

- اأي����ن ت��ع��ل��م��ت ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة؟ وك��ي��ف 

جتدين ممار�ستها يف احلياة اليومية؟

واأجد  املدر�شة،  ال�شغر يف  منذ  تعلمتها 

واإتقاين  تعلمي  تزيد  واقعياً  اأن ممار�شتها 

لكن اأجد �شعوبة يف تعلم اللهجات واأمتنى 

الف�شحى  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 

وح�شب. 

اأوج��ه الختالف والت�سابه الثقايف  - ما 

ب�����ن جم���ت���م���ع ب����ل����دك وجم���ت���م���ع امل��م��ل��ك��ة 

العربية ال�سعودية؟

ع��دة جوانب  كبري يف  اخ��ت��الف  ه��ن��اك 

والجتماعية  الدينية  امل��ظ��اه��ر  اأب��رزه��ا 

والتقاليد  العادات  يف  لالختالف  اإ�شافة 

واأنواع املاأكولت وامل�شروبات.

- كيف جتدين الأكل ال�سعودي؟

اأحببت  وقد  جدا  لذيذ  ال�شعودي  الأكل 

عدة اأكالت �شعودية مثل الكب�شة واملثلوثة.

- ما اأكرث ما لفت انتباهك منذ و�سولك 

للمملكة العربية ال�سعودية؟ 

ل��ف��ت ان��ت��ب��اه��ي ال��ع��دي��د م��ن امل��ظ��اه��ر 

واجلو  والزده��ار  التطور  اأبرزها  والأ�شياء 

العام وال�شارع الإ�شالمي والرتابط الأ�شري 

ال�شعودي  اللب�ص  ويعجبني  والجتماعي 

املحت�شم.

- ما اأبرز املواقف التي واجهتك كطالبة 

وافدة؟

مع  التحدث  يف  �شعوبة  اأج���د  اأح��ي��ان��ا 

ال�شديقات والزميالت لأن لغتي الأم لي�شت 

العربية.

- ملاذا اخرتت التخ�س�ص الذي تدر�سينه 

الآن يف جامعة امللك �سعود؟

ال��درا���ش��ات  واأح����ب  م�شلمة  اأن���ا  اأولً 

الإ�شالمية كي اأتعلم عن ديني.

- ما هو طموحك للم�ستقبل؟

تتمثل  ومتنوعة  عديدة  طموحات  لدي 

يف اأن اأحقق ذاتي واأخدم ديني وجمتمعي، 

وعلى ال�شعيد الدرا�شي والأكادميي اأطمح 

اأن اأدر�ص ال�شريعة الإ�شالمية.

غ��ر  الأن���������س����ط����ة  ت���������س����ارك����ن يف  ه�����ل   -

الأكادميية؟ 

لي�ص كثرياً.

- ما هي هواياتك املف�سلة؟

اأح���ب ال���زي���ارات الج��ت��م��اع��ي��ة وق���راءة 

مكتبة  من  واأ�شرتيها  الإجنليزية  الق�ش�ص 

جرير. 

- م��ا الأم���اك���ن ال��ت��ي حت��ب��ن زي��ارت��ه��ا يف 

مدينة الريا�ص؟

ومعامل  وم��ق��اه��ي  مطاعم  ع��دة  ه��ن��اك 

الريا�ص  مدينة  يف  زيارتها  اأحب  �شياحية 

وخ�شو�شاً وادي حنيفة.

- ما ال�سيء الذي �ستحر�سن على اأخذه 

معك عند العودة لبالدك؟

�شاأحر�ص على اأخذ العلم ال�شرعي بدايًة 

اإ�شافة  املحت�شم،  الإ���ش��الم��ي  اللب�ص  ث��م 

ملجموعة من الكتب الإ�شالمية.

..

�سودري مرمي  ال�سم: 

18 العمر: 

بريطانية  اجلن�سية: 

العربية اللغويات  معهد  التخ�س�ص: 

الثالث امل�ستوى: 

هناك  واأن��ه��ت  بريطانيا  ن�����س��اأت يف 

ثم  الثانوية،  الدرا�سية حتى  املراحل 

ت��ق��دم��ت ب��ط��ل��ب الل���ت���ح���اق جل��ام��ع��ة 

قبولها،  ومت  اإل��ك��رتون��ي��ًا  �سعود  امل��ل��ك 

وه������ا ه�����ي ال�����ي�����وم ت�����در������ص يف م��ع��ه��د 

اللغويات العربية، متهيدًا للتحاقها 

ب��ق�����س��م ال���درا����س���ات الإ����س���الم���ي���ة، وق��د 

املحت�سم  ال�����س��ع��ودي  ال����زي  اأع��ج��ب��ه��ا 

وال����ع����ادات وال��ت��ق��ال��ي��د الج��ت��م��اع��ي��ة 

امل��ح��اف��ظ��ة وجم���م���وع���ة م���ن الأك�����الت 

حنيفة«  »وادي  ويجذبها  ال�سعودية، 

يف  وج��م��ي��ل  طبيعي  �سياحي  ك��م��وق��ع 

مدينة الريا�ص..

- اأن لتزيد �ساعات العمل عن 160 �ساعة ول تقل عن 30 �ساعة.

3 �ساعات »قيمة ال�ساعة  اأن ل تزيد �ساعات عمل الطالبة خالل اليوم عن   -

10 ريالت«.
- اأن ل تزيد �ساعات العمل لكل كلية اأو اإدارة عن ال�ساعات املحددة لها.

- عدم اجلمع بن فر�ستي ت�سغيل خالل الف�سل الدرا�سي الواحد.

انتظامها  خ��الل  م���رات  ث��الث  واأن عملت  �سبق  ال��ت��ي  الطالبة  ت�سغيل  ع��دم   -

باجلامعة.

املا�سة ومن مل ي�سبق لهن العمل  الت�سغيل للطالبات ذوات احلاجة  اأولوية   -

بالربنامج.

شروط برنامج التشغيل الطالبي للطالبات



علم اجليولوجيا اأو علم الأر�ض، هو م�صطلح 

جميعها  تخت�ض  علمية  ف��روع  ِع��دة  ي�صمل  عام 

والتكوين  الرتكيب  حيث  من  الأر���ض،  بدرا�صة 

ي�صيب  وما  ا�صتقرارها  وم��دى  ن�صاأتها  وتاريخ 

كتلتها ال�صلبة من تغريات.

وم�����ص��م��ى ع��ل��م اجل��ي��ول��وج��ي��ا م�����ص��ت��ق من 

الأر���ض  وتعني  »جيو«  اليونانيني  امل�صطلحني 

اجليولوجيا  وعلم  درا�صة،  مبعنى  و»لوجيو�ض« 

ولن  حياتنا،  بالغ يف  تاأثري  لها  التي  العلوم  من 

عليه  اأقيمت  الذي  الأ�صا�ض  اأنه  قلنا  اإن  نبالغ 

اأ�صعلت  التي  وال�صرارة  الإن�صانية،  احل�صارات 

التطور  بلوغ  م��ن  ومكنتنا  ال�صناعية،  ال��ث��ورة 

اأمثلة  ومن  اليوم،  عاملنا  ي�صهده  الذي  والرقي 

القت�صادية  واآث���اره  العلم  لهذا  املوكلة  املهام 

واحل�صارية ما يلي:

- الك�صف عن م�صادر الطاقة

مواد الطاقة �صارت هي �صر احلياة يف زمننا 

اأهمية  ع��ن  تقل  تعد  مل  واأهميتها  املعا�صر، 

ال�صناعة  عجلة  تتوقف  فبدونها  والهواء،  املاء 

ال��رك��ود، وت��ن��ع��دم كل  النقل وي�����ص��ود  وو���ص��ائ��ل 

كانت  ما  اإىل  الأر���ض  وتعود  احل�صارة  مظاهر 

عليه يف الع�صر احلجري، ومن اأهم فوائد علم 

اجليولوجيا اأنه ي�صاهم يف الك�صف عن م�صادر 

الطاقة املختلفة، فبوا�صطته ميكن حتديد مواقع 

اآبار البرتول اأو الغاز الطبيعي اأو مناجم الفحم 

وغريها.

- الرثوة املعدنية

اأي�صاً علم اجليولوجيا ي�صتعان به يف حتديد 

والذهب  املعدنية، مثل احلديد  الرثوات  مواقع 

قيمة  ذات  وج��م��ي��ع��ه��ا  وغ���ريه���ا،  وال��ن��ح��ا���ض 

اجليولوجيا  علم  واأهمية  و�صناعية،  اقت�صادية 

فيما يخ�ض عمليات التعدين ل يتوقف عند حد 

املناجم وحتديد مواقعها فح�صب،  الك�صف عن 

تخت�ض  فاجليولوجيا  بكثري،  ذل��ك  ت��ف��وق  ب��ل 

بدرا�صة مراحلة تكوين املعدن يف باطن الأر�ض، 

كما يتم بف�صلها حتديد اأنواع املعادن وتركيباتها 

اكت�صاف  ثم  وم��ن  خ�صائ�صها،  على  والتعرف 

الطرق الأمثل ل�صتغاللها.

ويكفي القول اإن التو�صع الكبري الذي ي�صهده 

املعدنية  اخلامات  اإنتاج  عملية  اليوم يف  عاملنا 

فيه  الأول  الف�صل  يعود  ا�صتخداماتها،  وتعدد 

اإىل علم اجليولوجيا الذي يتفرع منه علم خا�ض 

بالتعدين يعرف بعلم جيولوجيا املعادن.

نهار اأنور الن�صار

كلية العلوم

إبداعات هندسية

الروبوتات النانومترية المصغرة 
»تكنولوجيا المستقبل«

تقنية النانو »Nanotechnology« جمال علمي نا�صئ يهتم بدرا�صة 

املادة وحتليلها �صمن اأبعاد النانومرت، ولها العديد من التطبيقات الهامة 

امل�صغرة  النانومرتية  الروبوتات  �صميت  وقد  احلياة،  نواحي  جميع  يف 

بينما  بالنانومرت،  اأبعادها  تقا�ض  موؤلفة من مكونات  كونها  ال�صم  بهذا 

ترتاوح اأبعاد هذه الروبوتات من »0.1« اإىل »10« مايكرومرت.

لقد و�صع العلماء ت�صورين من اأجل امل�صاهمة يف اإطالة اأعمار النا�ض 

واحلد من ن�صبة الوفيات؛ الت�صور الأول من خالل امل�صاعدة على الق�صاء 

على الأمرا�ض ال�صائعة التي تهدد احلياة مثل ال�صرطان واأمرا�ض القلب 

وال�صكري، والت�صور الآخر هو من خالل اإ�صالح الأ�صرار التي حلقت 

باجل�صم على امل�صتوى اخللوي عن طريق الروبوتات النانومرتية امل�صغرة.

الكيميائي  العالج  تقدمي  و�صائل  تطوير  على  حالياً  العلماء  يعمل 

الروبوتات  خ��الل  من  الأم��را���ض  من  للعديد   »Chemotherapy«

النانومرتية امل�صغرة؛ لأن تقدمي العالج الكيميائي بالطرق التقليدية له 

اآثار جانبية �صارة توؤدي اإىل اإ�صعاف املناعة، ب�صبب اأن الطرق التقليدية 

لإي�صال العالج الكيميائي ل تقوم باإي�صال العالج املطلوب اإىل اخلاليا 

امل�صتهدفة ب�صكل دقيق. 

ميكن اأن ت�صتخدم الروبوتات النانومرتية امل�صغرة ل�صتئ�صال الأورام 

اخلا�صة  اجلراحة  عمليات  لإج��راء  ا�صتخدامها  ميكن  كما  اخلبيثة، 

 Heart« القلبية باإزالة اجللطات يف الأوعية الدموية امل�صببة للجلطة 

.»Attack
ولكن كيف يتم ا�صتخدام هذه الروبوتات النانومرتية امل�صغرة لإجراء 

داخل  »الن�صداد«  اإزالة اجللطة  اأجل  الدقيقة من  العمليات اجلراحية 

الأوعية الدموية؟

عن  اجل�صم  داخ��ل  امل�صغرة  الروبوتات  ه��ذه  حقن  يتم  البداية  يف 

طريق ال�صريان الفخذي يف ال�صاق، ويتم ا�صتغالل نظام الدورة الدموية 

امل�صغرة  الروبوتات  هذه  تنقل  اأجل  من   »Circulatory System«

داخل اجل�صم، ويتم قيادتها اإىل موقع الن�صداد داخل الأوعية الدموية 

عن طريق ح�صا�ض طويل املدى، وعندما يتم حتديد موقع الن�صداد يتم 

Diamond-« تفتيته اإىل جزيئات �صغرية عن طريق اأداة حفر اأملا�صّية

.»Rotating Needle« واإبرة دّوارة »Chipped Burr
الأوعية  داخل  الن�صداد  باإزالة  امل�صغرة  الروبوتات  هذه  قيام  بعد 

توجيهها  طريق  ع��ن  اجل�صم  م��ن  اإخ��راج��ه��ا  يتم  امل�صتهدفة  الدموية 

عليه  لرتتكز  الدموية  الأوعية  اأحد  اإىل  مغناطي�صي  حقل  با�صتخدام 

عملية  تنفيذ  يتم  ثم  اخل��ارج،  من  اإليه  الولوج  ال�صهل  من  يكون  بحيث 

جراحية ب�صيطة من اأجل اإخراج هذه الروبوتات امل�صغرة من اجل�صم.

جمهري  بحجم  تتميز  اأنها  امل�صغرة  الروبوتات  هذه  اإيجابيات  من 

�صغري ميّكنها من تاأدية العمليات اجلراحية ب�صرعة ودقة وفعالية عالية 

ولها اآثار جانبية اأقل بكثري من العمليات اجلراحية التقليدية، كما اأنها 

ت�صهم يف ت�صخي�ض �صريع ودقيق للعديد من الأمرا�ض ال�صائعة كاجللطة 

القلبية وال�صرطان وال�صكري.

ومن الناحية الأخرى فاإن هذه الروبوتات امل�صغرة لها بع�ض ال�صلبيات، 

�صعوبة  اإىل  بالإ�صافة  العالية،  والتكلفة  املعقد  الت�صميم  اأهمها  من 

برجمتها، كما اأنه يف حال فقدان ال�صيطرة عليها فاإن ذلك �صيوؤدي اإىل 

نتائج خطرية.

يف اخلتام ميكننا القول اإنه مهما كان الأخ�صائي الطبي ماهًرا وعلى 

تبقى عماًل ح�ّصا�صاً  فاإن اجلراحة  والتدريب،  درجة عالية من اخلربة 

الو�صيلة  تبقى  امل�صغرة  النانومرتية  الروبوتات  فاإن  وبالتايل  وخطرياً، 

ومن  الدقيقة،  اجلراحية  العمليات  لإج��راء  ودقة  و�صرعة  اأماناً  الأكرث 

املتوقع اأن توؤتي هذه التكنولوجيا املتقدمة اأوىل ثمارها يف وقت مبكر 

بعد عام 2020م من اأجل امل�صاهمة يف اإنقاذ حياة املاليني من النا�ض.

حممود �صعيد الأحمد العلي

كلية الهند�صة 

توؤثر القيمة الإن�صانية يف مدى حاجة املجتمع 

م�صتويات  ثالثة  على  وتكون  امل�صت�صفيات،  اإىل 

وعند  واملجتمع«،  والأ�صرة،  »املري�ض،  خمتلفة 

يف  الأخ��ذ  من  لبد  الإن�صانية،  القيمة  ح�صاب 

املعاناة  الأول  مهمة،  جوانب  اأرب��ع��ة  العتبار 

الن��زع��اج  الأمل،  الرت��ي��اح،  ك��ع��دم  اجل�صمية: 

والرتباك، وت�صمل املري�ض مبفرده.

القلق،  ك��اخل��وف،  النف�صية:  املعاناة  الثاين 

الو�صمة الجتماعية، وت�صمل املري�ض والأ�صرة، 

املري�ض  وي�صمل  ال��دائ��م  العجز  خطر  الثالث 

الجتماعي  التمزق  الرابع  واملجتمع،  والأ�صرة 

ويكون على م�صتوى �صخ�صي، اأ�صري، جمتمعي.

ه��ذه اجل��وان��ب الأرب��ع��ة تقيم ق��وة ك��ل ميزة 

مب�صطة  طريقة  وهناك  م�صتويات،  ثالثة  على 

قوة  حل�صاب  »�صوراتز«  العامل  و�صعه  ومن��وذج 

نقاط  ث��الث  باإعطاء  م�صتوى  كل  يف  ميزة  كل 

عندما  ونقطتني  عالية،  املعاناة  نعترب  عندما 

تعترب  عندما  واح��دة  ونقطة  متو�صطة،  تعترب 

منخف�صة، وعندما ل تنطبق امليزة فاإنها تعطى 

�صفراً، فالقيمة الإن�صانية ت�صاوي جمموع نقاط 

»املعاناة اجل�صمية + املعاناة النف�صية + العجز + 

التمزق الجتماعي«.  كذلك القيمة القت�صادية 

تاأثري يف حاجة املجتمع للم�صت�صفيات، لأن  لها 

الأمرا�ض والعجز يوؤديان اإىل مزيد من احلاجة 

العالج  تكاليف  ب�صبب  للمال 

والنقل اإىل امل�صت�صفى؛ واأكرث من 

الناجتة  املادية  يح�ض باخل�صائر 

عن املر�ض اأو الوفاة هو املري�ض 

والنا�ض القريبون منه اجتماعياً، 

اإل اأن تاأثريها ي�صل اإىل املجتمع 

ككل، حيث يفقد املجتمع ع�صواً 

التي  والوظائف  منتجاً،  عاماًل 

كان يقوم بها هذا ال�صخ�ض قد 

ليقوم  اآخ��ر  �صخ�ض  اإىل  حتتاج 

بها؛ الأمر الذي قد يحتاج اإىل ترتيبات خا�صة، 

الرعاية  خ��دم��ات  ف���اإن  الأح���ي���ان،  بع�ض  ويف 

اأو  املري�ض  لل�صخ�ض  تتوافر  قد  الجتماعية 

العاجز، وهذه اأي�صاً حتتاج اإىل م�صدر للتمويل.

اإن ���ص��م��ان ا���ص��ت��م��راري��ة ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

الأدوي���ة  كتوفري  امل�صت�صفيات  يف  العالجية 

كان  اإذا  وحتى  مكلفة،  الأخ��رى  الطبية  وامل��واد 

ل  الر�صوم  ه��ذه  ف��اإن  ر�صوماً،  يدفعون  النا�ض 

تغطي التكاليف احلقيقية، فالقيمة القت�صادية 

اخل�صائر  على  تعتمد  ال�صحية،  لالحتياجات 

املكا�صب جزئياً، وقد تخ�ض  التي رمبا وازنتها 

هذه اخل�صائر املري�ض واأ�صرته واملجتمع.

املكا�صب  ف��اإن  القت�صادية،  القيمة  ولتقليل 

نف�ض  با�صتخدام  تقييمها؛  ميكن  واخل�صائر 

نظام النقاط املب�صط الذي اأ�صار 

القيمة  يف  »�صوراتز«  العامل  اإليه 

الإن�صانية اأعاله.

يف  امل�صت�صفى  اأن  اخلال�صة، 

الوحيد  اخليار  لي�ض هو  املجتمع 

يف م�����ص��األ��ة ال��ع��الج وال���ت���داوي، 

وح�����ص��ر م�����ص��األ��ة ال�����ص��ف��اء من 

م��ن خالل  اإل  يتم  ل  الأم��را���ض 

غري  ق��ول  امل�صت�صفيات  اأم��اك��ن 

نقاد  بع�ض  يعتقده  ك��م��ا  دق��ي��ق 

التح�صن  اأن  يرون  اإذ  احليوي،  الطبي  النموذج 

الذي طراأ على الأو�صاع ال�صحية ب�صورة عامة 

يف الع�صر احلديث ل يعود يف جوهره اإىل تقدم 

التغريات  اإىل  يرجع  ما  بقدر  احلديث  الطب 

الجتماعية والبيئية.

كما اأن الأثر الإيجابي الذي ظهر على اأو�صاع 

اأ�صا�صاً  يعود  اإمنا  املجتمع  يف  ال�صحية  النا�ض 

لفعالية اأ�صاليب املحافظة على ال�صحة العامة، 

الأمرا�ض  تف�صي  دون  املياه، واحليلولة  ونظافة 

نوعية  وحت�صن  الت�صريف  اأ���ص��ال��ي��ب  وت��ط��ور 

الغذاء، واإىل اللقاء.   

د. علي بن اأحمد ال�صامل

املدينة الطبية اجلامعية

alisalem@ksu.edu.sa
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استثمار مواقع التراث العمراني 
لدعم األسر المنتجة

كتب: علي عجالن 

�سارك الدكتور وليد الزامل الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم التخطيط العمراين 

يف كلية العمارة والتخطيط مبوؤمتر امل�سروعات ال�سغرية والأ�سر املنتجة 

كرافد للتنمية والذي نظمه املعهد العربي لإمناء املدن بالتعاون مع وزارة 

الداخلية املغربية وذلك يف الفرتة 24 – 26 رجب 1439هـ املوافق 10 

– 12 اأبريل 2018م مبدينة اأغادير.
الــرتاث  مواقع  »ا�ستثمار  بعنوان  بحثية  ورقــة  الــزامــل  د.  قــدم  وقــد 

العمراين كمدخل لدعم الأ�سر املنتجة يف اململكة العربية ال�سعودية«.

اأ�ساليب ا�ستثمار مواقع الرتاث العمراين لدعم الأ�سر املنتجة  تناولت 

يف اململكة العربية ال�سعودية. اأو�ست الورقة ب�سرورة تعظيم دور ال�سراكة 

ال�ستثمار يف  منظومة  من  كجزء  التعاونية  باجلمعيات  املجتمعية ممثلة 

ال�سعودية ومتكينها  اإطار م�ساركة املراأة  مواقع الرتاث العمراين وتو�سيع 

مبا يعزز من موارد ال�سكان القت�سادية وينعك�س اإيجابًيا على اقت�ساديات 

املنطقة.

 ROS ختام دورة تشغيل الروبوتات
من مركز أبحاث الروبوتات الذكية

التحكم  الروبوتات وطرق  الطالب يف برجمة  تنمية قدرات  اإطار  يف 

احلا�سب  علوم  بكلية  الذكية  الروبوتات  اأبحاث  مركز  يف  اُختتمت  بها، 

ت�سغيل  نظام  دورة  احلا�سب  هند�سة  ق�سم  مــع  بالتعاون  واملعلومات 

الروبوتات ROS.  قدم الدورة الباحث يف املركز حممد اأمني خمتي�س، 

و�سارك فيها 16 طالباً من كلية علوم احلا�سب واملعلومات من خمتلف 

على  الدورة  اإ�ستملت  احلا�سب.  هند�سة  ق�سم  من  الدرا�سية  امل�ستويات 

املبادئ الأ�سا�سية لنظام ت�سغيل الروبوتات وكيفية التعامل مع مكوناته، 

كما ا�ستملت على تطبيقات عملية.  

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

توثيق حصاد العام

د. فهد بن عبداهلل الطياش

واإجنــاز،  بح�ساد  ولكن  متكرر  م�سهد  يف  درا�سي  عام  مّر 

املتعاقدين  من  والقليل  الطلبة  من  الكثري  اجلامعة  و�سيغادر 

يف  �سيبقى  من  مع  �سركاء  كانوا  جميًعا  ولكنهم  واملتقاعدين، 

الر�سالة  يف  نعتزم  ولذا  بالإجناز.  حافل  درا�سي  عام  ح�ساد 

تقدمي ح�ساد هذا العام يف خطوة نرجو اأن يكتب لها القبول 

للتاريخ  التوثيق  هــو  الــهــدف  ويبقى  اجلــامــعــة.  جمتمع  مــن 

احلديث للجامعة. 

للجامعة  ال�سحفية  التغطيات  بع�س  اأ�ستعر�س  كنت  فعندما 

كانت  اجلامعة  بيئة  اأن  اكت�سفت  قرن  ن�سف  يقارب  ما  قبل 

جمدًدا  تعود  هي  وها  �سنوات،  بعد  علية  كانت  مما  خمتلفة 

امل�سرح اجلامعي وثقافة الإعالم  الإبداع وعودة  اأحت�سان  اإىل 

التفاعلي.

واملنا�سبات  الق�سايا  طبيعة  للمتابع  يك�سف  فالتوثيق 

والأحداث التي متت تغطيتها يف �سحيفة ر�سالة اجلامعة وتهم 

تهمة  يف  الوقوع  عدم  على  نحر�س  ونحن  اجلامعي،  املجتمع 

عند حدوث  باجلامعة  الزمالء  من  نرجو  ال�سهو،  اأو  التجاهل 

واأر�سيف  الرقمي  التوثيق  يف  النق�س  لإ�سافة  تذكرينا  ذلك 

الر�سالة. 

فالقادم من التاريخ �سيكون تاريخاً ب�سرياً تفاعلياً بامتياز، 

وكل عام واجلميع باألف خري.

 م�ساركة كلية ال�سياحة والآثار  يف فعالية اليوم العاملي للرتاث مبنتزه البجريي

برعاية اأمري الريا�ض وح�ضور وزير التعليم

اتفاقية شراكة بين »التربية« وتعليم الرياض

حقوق المواطنة السعودية .. بالقانون

امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية 

ــل بــــن بـــنـــدر بــن  ــ�ــس ــي ـــــــري ف الأم

منطقة  اأمري  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

ــر  الــريــا�ــس وبــحــ�ــســور مــعــايل وزي

العي�سى،  اأحــمــد  الدكتور  التعليم 

و�ــســمــن حــفــل تــد�ــســني املــ�ــســاريــع 

الــعــامــة  الإدارة  يف  الــتــعــلــيــمــيــة 

توقيع  مت  الريا�س  مبنطقة  للتعليم 

الرتبية  كلية  بني  �سراكة  اتفاقية 

عميد  ومثلها  �سعود  امللك  بجامعة 

ال�سايع  فهد  الدكتور  الرتبية  كلية 

اجلامعة  مــديــر  مــعــايل  عــن  نيابة 

والإدارة  الــعــمــر،  ـــدران  ب الــدكــتــور 

الريا�س  مبنطقة  للتعليم  العامة 

ومثلها مديرها العام الأ�ستاذ حمد 

الوهيبي، وذلك يوم الأربعاء املوافق 

1439/8/9هـ.
تــ�ــســمــنــت الـــ�ـــســـراكـــة جمـــالت 

البحث والتطوير، امللتقيات العلمية، 

اخلـــرات املــيــدانــيــة، والــدرا�ــســات 

اخلـــرات  ــادل  ــب ت اأجـــل  مــن  العليا 

الــطــرفــني  بـــني  الأدوار  ــل  ــام ــك وت

والإمكانات  الفر�س  وال�ستفادة من 

املتاحة لكل منهما . 

بنت  خلود  الأمـــرية  �سرف  على 

انطلقت  �سعود  اآل  فهد  بن  في�سل 

من  ال�سعودية  املواطنة  حقوق  ندوة 

امللك  بجامعة  القانون  نادي  اإعــداد 

�سيخة  املحامية  مع  بالتعاون  �سعود 

نخبة  با�ست�سافة  وذلـــك  الــبــلــوي، 

لتوعية  والقانونيات  املحاميات  من 

ببع�س  بحقوقها  ال�سعودية  املواطنة 

ــي اأ�ــســبــحــت حــدث  ــت الــنــواحــي ال

والتجارية  الق�سائية  ومنها:  اليوم 

العمل  نــظــام  ــاً  ــ�ــس واأي والأ�ــســريــة، 

كما  والبــتــزاز،  التحر�س  ومكافحة 

متثيلية  م�ساهد  الــنــدوة  ت�سمنت 

ت�سرح اأبرز امل�ساكل التي تعاين منها 

ال�سعودية وتربط احل�سور  املواطنة 

باملحاور املذكورة.

امللكي  بال�سالم  الندوة  افتتحت 

ــراأة  امل مكانة  حــول  مرئي  وعــر�ــس 

يف  ومتكينها  الوطن  يف  ال�سعودية 

 ،2030 ـــة  روؤي يف  املــجــالت  �ستى 

الفكرة  �ساحبة  مع  بداأنا  ثم  ومن 

للح�سور  املمتنة  الــبــلــوي  �سيخة 

احت�سانها  على  الــنــادي  ولرئي�سة 

للمراأة  بالفائدة  املليء  هذا احلدث 

اليوم وغداً.

باملحامية  ــحــاور  امل عــر�ــس  ـــداأ  ب

بيان زهران، وكان عن حقوق املراأة 

اآثــار  عن  حتدثت  حيث  الق�سائية، 

مرحلة التحقيق على املراأة وحقوقها 

ــع وعند  ــرتاف ال املــحــاكــم وعــنــد  يف 

تنفيذ الأحكام الق�سائية، ومن اأبرز 

املراأة  تفتي�س  يجوز  ل  اأنه  قالت  ما 

اإل عن طريق امراأة مثلها. 

حقوق  وهو  األ  الثاين  املحور  ثم 

املحامية  وقدمته  التجارية  املـــراأة 

اأفنان الدخيل، ومن اأهم ما تطرقت 

ممار�سة  با�ستطاعتها  املــراأة  اأن  له 

املحور  اأما  اأمر.  بدون ويل  التجارة 

الأ�سرية  ــراأة  امل حقوق  فعن  الثالث 

ـــاذة جلني  ـــت ـــــذي قــدمــتــه الأ�ـــس وال

احلقيل، حيث بداأت حديثها بالثناء 

ح�سورهن  واأن  احلــا�ــســرات،  على 

ــيــوم هــو دلــيــل وعــيــهــن، ومــن ثم  ال

يجهل  م�سطلحات  عـــدة  عــّرفــت 

فحواها البع�س مثل الع�سل والف�سخ 

والتزويج بغري ر�سا، كما روت عدة 

من  عانني  لن�ساء  واقعية  ق�س�س 

ق�سايا الأ�سرة.

 وجــــاء يف املـــحـــور الـــرابـــع عن 

والبــتــزاز  التحر�س  مكافحة  نظام 

القانونية  امل�ست�سارة  مــن  واملــقــدم 

فّرقت  اأنــهــا  اإذ  الــعــجــالن،  اأ�ــســمــاء 

والبتزاز،  التحر�س  م�سطلحي  بني 

ـــرار  وخــتــمــت بــقــولــهــا: »نــرتقــب اإق

املتجاوزين«.  لردع  التحر�س  قانون 

فكان  والأخــري  اخلام�س  املحور  اأما 

عن حقوق املراأة العاملة وا�ستعر�سته 

حيث  القحطاين،  ميمونة  املحامية 

نظام  يف  للمراأة  حقوق  عدة  ذكرت 

واأب�سطها طلب  اأبرزها  العمل، ومن 

ولي�س  ودرا�سته  العقد  من  ن�سخة 

التوقيع عليه فح�سب. 

ويف اخلتام، تقدمت م�سرفة نادي 

القانون د. علياء فرغلي بكلمة �سكر 

وعرفان لكل من �ساهم وبذل اجلهد 

لهذه الندوة واأخرجها بهذا التميز.
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