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تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

»الجامعة« تتصدر الجامعات السعودية بـ 39 برنامجًا أكاديميًا

ت�سلم  اجلامعة  مدير  معايل  عن  نيابة   

ال�سلمان  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة  وكيل 

االأحد املا�سي  �سهادات االعتماد الرباجمي 

بكليات  االأك���ادمي���ي���ة  ال���ربام���ج  م��ن  ل��ع��دد 

»اجل���ودة  ملتقى  خ���ال  وذل���ك  اجل��ام��ع��ة، 

اأقامته  ال��ذي   ،»2018 العايل  التعليم  يف 

الوطني  املركز  ونظمه  التعليم  تقومي  هيئة 

عدد  بح�سور  االأكادميي  واالعتماد  للتقومي 

ووكائهم،  ال�سعودية  اجلامعات  مدراء  من 

وع���م���داء ال��ت��ط��وي��ر واجل������ودة، مب�����س��ارك��ة 

املوؤ�س�سات احلا�سلة على االعتماد املوؤ�س�سي 

والرباجمي للدورتني ال�ساد�سة وال�سابعة.

للتخطيط  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  واأو�����س����ح 

عدد  اأن  ع�سريي  يو�سف  الدكتور  والتطوير 

ح�سلت  التي  الرباجمي  االعتماد  �سهادات 

يف  اجل���ودة  ملتقى  خ��ال  اجلامعة  عليها 

التعليم لعام 2018م ت�سعة �سهادات اعتماد 

لت�سعة برامج اأكادميية متثل 4 كليات، وذلك 

الطب  »برنامج  الطب  االآت���ي:  النحو  على 

جراحة  »برنامج  االأ�سنان  طب  واجلراحة«، 

االأ�سنان« علوم احلا�سب واملعلومات 5 برامج 

احلا�سب،  وهند�سة  احلا�سب،  »علوم  هي 

املعلومات،  وتقنية  الربجميات،  وهند�سة 

االأحياء  »برنامج  العلوم  املعلومات«،  ونظم 

الدقيقة، برنامج علم النبات«.

احلا�سلة  اجلهات  تكرمي  مت  ذلك  عقب 

وبذلك  للدورتني،  االأكادميي  االعتماد  على 

اجل��ام��ع��ات  ���س��ع��ود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  تت�سدر 

ال�سعودية، حيث بلغ عدد الربامج االأكادميية 

املعتمدة باجلامعة 39 برناجماً اأكادميياً.

وكان امللتقى قد بداأ فعالياته بكلمة �سمو 

االأم��ري  املكلف  التعليم  تقومي  هيئة  رئي�س 

اآل  م�ساري  اآل  عبداهلل  بن  في�سل  الدكتور 

للمركز  التنفيذي  امل��دي��ر  كلمة  ث��م  �سعود، 

ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��ق��ومي واالع��ت��م��اد االأك���ادمي���ي 

الدكتور اأحمد اجلبيل.

وفد  امللتقى  ه��ذا  يف  اجلامعة  مثل  وق��د 

وكيل  ع�سريي  يو�سف  الدكتور  م��ن  مكون 

والدكتور  والتطوير،  للتخطيط  اجلامعة 

واجل��ودة،  التطوير  عميد  الق�سومي  �سالح 

الطب،  كلية  عميد  ف��ودة  خالد  وال��دك��ت��ور 

والدكتور اأحمد القحطاين عميد كلية طب 

عميد  الداغري  نا�سر  والدكتور  االأ�سنان، 

كلية العلوم، والدكتور من�سور الزعري عميد 

كلية علوم احلا�سب واملعلومات.

03د. النمي: 10 شوال موعدًا للتقديم في جامعات الرياض وكلية التقنية

»                         « تر�سد اأهم اإجنازات اجلامعة خالل العام الدرا�سي احلايل..

6449 ملتقياتعقدًا بحثيًا..اتفاقيات..
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عميد اآلداب يرعى حفل 
ختام أنشطة الكلية

»التطبيقية« تحتفل 
بتخرج دفعة من طالبها

االأمري  االآداب   رعى موؤخراً عميد كلية 

احلفل  �سعود  اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور 

للعام  للكلية  املختلفة  لاأن�سطة  اخلتامي 

بنادي  وذل��ك  1439/1438ه�،  اجلامعي 

اجلامعي  بال�سكن  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

من  الكلية  من�سوبي  م��ن  ع���دد  بح�سور 

اأع�ساء هيئة التدري�س واالإداريني والفنيني، 

واملتقاعدين  املتميزين  ت��ك��رمي  مت  حيث 

واملوظفني املثاليني.

تفا�سيل �س4

الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  بح�سور 

الطبية  العلوم  كلية  وعميد  العمر  ب��دران 

ال�سيخ ووكاء  اآل  يزيد  الدكتور  التطبيقية 

وطلبة  ومن�سوبيها  االأق�سام  وروؤ�ساء  الكلية 

الكلية واالأهايل احتفلت كلية العلوم الطبية 

التطبيقية موؤخًرا بتخريج دفعة من طابها 

واألقى  1440/1439ه�.  اجلامعي  للعام 

عميد الكلية كلمة قدم من خالها ال�سكر 

حل�سوره  اجلامعة  مدير  ملعايل  والعرفان 

الطاب  اأبنائه  وم�ساركته  التخرج  حفل 

فرحة تخرجهم.               تفا�سيل �س3

السياحة 
تحتفي بيوم 
التراث العالمي

التفاصيل في الملحق الخاص من ص13 حتى ص20



د. العمر يشكر إدارة السالمة واألمن
وّجه معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران 

العامة  الإدارة  اإىل  �شكر  خ��ط��اب  العمر 

جناح  مبنا�شبة  اجلامعي  والأم��ن  لل�شالمة 

حفل تخرج الدفعة ال�شابعة واخلم�شني.

عام  مدير  قحل  مو�شى  الأ���ش��ت��اذ  وع��ر 

اجلامعي  والأم��ن  لل�شالمة  العامة  الإدارة 

م��ن معايل  اللفتة  ل��ه��ذه  ���ش��روره  ب��ال��غ  ع��ن 

اإن  حيث  امل�شتمر،  ودعمه  اجلامعة  مدير 

اإجناح مثل هذه املنا�شبات يعود اإىل التكامل 

اإدارات  جميع  ب��ني  واح���د  كفريق  والعمل 

اجلامعة وهذا ما ح�شل يف حفل التخرج كان 

اجلميع يعمل كخلية نحل ونطمح دائماً الو�شول لالأف�شل والرقي بجميع 

خدماتنا ملا يتمناه اجلميع.

كما وقد قام بدوره بتقدمي ال�شكر ملعايل مدير اجلامعة الدكتور بدران 

العمر والدكتور عبداهلل ال�شقري وكيل اجلامعة للم�شاريع، حيث اإن هذا 

النجاح ياأتي بف�شل اهلل تعاىل ثم مبتابعتهم وتوجيهاتهم.

التطوير والجودة تدرس الممارسات 
العالمية في السياسات واإلجراءات

لل�شيا�شات  ال�شت�شاري  الفريق  اأج��رى 

والإجراءات بعمادة التطوير واجلودة برئا�شة 

العمادة  وك��ي��ل  ال�شلويل  م�شفر  ال��دك��ت��ور 

ل�شوؤون التطوير درا�شة تقييمية لعدد »11« 

العاملية والإقليمية والوطنية  من املمار�شات 

يف نظم ال�شيا�شات والإجراءات. 

وال�شيا�شات  الأدل����ة  ال��درا���ش��ة  ت��ن��اول��ت 

ه��ارف��ارد،  جامعة  منها:  عاملية  جلامعات 

جونز هوبكنز بالوليات املتحدة الأمريكية، 

جامعة كامريدج، وجامعة اأك�شفورد باململكة 

جلامعة  البيانات  مراجعة  ونظم  املتحدة، 

العني  جامعة  واإج���راءات  �شيا�شات  ودليل  البحرين،  مبملكة  البحرين 

والإج��راءات  لل�شيا�شات  الإر�شادي  الدليل  املتحدة،  العربية  بالإمارات 

دار  وجامعة  العامة  الإدارة  معهد  املعلومات،  وتقنية  الت�شالت  لهيئة 

احلكمة باململكة العربية ال�شعودية.

ي�شعى  والإج��راءات  لل�شيا�شات  ال�شت�شاري  الفريق  اأن  بالذكر  جدير 

اإىل ال�شتفادة من التجارب واملمار�شات العاملية ونقل جتاربها الإثرائية 

وتوظيفها يف تطوير نظم ال�شيا�شات والإجراءات بجامعة امللك �شعود.

الن�شر  اأبو  الدكتور  الدرا�شة فريق عمل ممثاًل يف  اإعداد  �شارك يف 

التطوير  بعمادة  والإج����راءات  ال�شيا�شات  اإدارة  م�شرف  م�شطفى، 

الدكتورة مها عمري وكيلة عمادة  باإ�شراف  الإدارة  واجلودة، ومن�شوبات 

التطوير واجلودة وع�شوية كل من والأ�شتاذة تغريد اإ�شتيوى، والأ�شتاذة 

هيا اليحيى، والأ�شتاذة �شيخة املو�شى.

طالب العمارة يزورون مجموعة من 
المشاريع المعمارية

كتب: علي عجالن 

انطالقاً من توجه ق�شم العمارة وعلوم البناء بكلية العمارة والتخطيط 

اإىل ربط الدرا�شة الأكادميية بالواقع العملي كمنهجية اأ�شا�شية وداعمة 

يف التح�شيل الأكادميي لطالب الق�شم واإثراء املعلومات املعمارية واخلرة 

اأ�شاتذة مقرر ت�شميم معماري »5« بتنظيم ثالث  العملية للطالب، قام 

م�شاريع  وهي  الريا�ض،  مبدينة  قائمة  م�شاريع  لثالثة  ميدانية  زي��ارات 

اأبراج العليا »جممع اإداري جتاري« وم�شروع الريا�ض بار »مول جتاري« 

وت�شميم  اإعداد  منها يف  لال�شتفادة  وذلك  ريا�ض«،  »نادي  واون  ومركز 

م�شروع الف�شل الدرا�شي احلايل »م�شروع اإ�شكان راأ�شي ومراكز خدمية 

م�شاندة مبدينة الريا�ض«.

تلك  عن  امل�شوؤولني  من  عدد  والطالب  الأ�شاتذة  ا�شتقبال  يف  وكان 

مكونات  عن  الطالب  بتعريف  امل�شوؤولون  قام  الزيارة  وخالل  امل�شاريع، 

فيه،  تتم  التي  والفعاليات  الأن�شطة  واأبرز  عنا�شره  و�شرح  م�شروع  كل 

واجهت  التي  والتنفيذية  املعمارية  امل�شاكل  اأهم  ا�شتعرا�ض  اإىل  اإ�شافة 

امل�شمم واملنفذ وكيفية حلها والتعامل معها، ثم قام اأ�شاتذة املقرر ب�شرح 

اأ�شاليب الت�شميم املعماري املطبقة يف تلك امل�شاريع والأنظمة الهند�شية 

امل�شتخدمة فيها. جدير بالذكر اأن معظم امل�شوؤولني عن تلك امل�شاريع هم 

من خريجي ق�شم العمارة وعلوم البناء.

 ويف هذا ال�شياق حتدث اأ�شاتذة املقرر بقولهم اإن مثل هذه الزيارة 

العلمية تركت اأثراً جيداً يف نفو�ض طالب املقرر، اإذ اإنها عمقت لديهم 

امليدانية كو�شيلة  الزيارات  واأدخلت مفهوم  املعماري،  الت�شميم  مفاهيم 

هامة للتعلم واملعرفة واكت�شاب اخلرة املهنية.

وتقديرهم  �شكرهم  والطالب  املقرر  اأ�شاتذة  قدم  الزيارة  ختام  ويف 

للدكتور  ال�شكر  ق��دم��وا  ب��دوره��م  وال��ذي��ن  امل�شاريع،  ع��ن  للم�شوؤولني 

حممد كتبي - رئي�ض ق�شم العمارة وعلوم البناء- وعميد كلية العمارة 

والتخطيط الدكتور عبداهلل الثابت على دعمهم املبا�شر، ولفتح قنوات 

النهو�ض  �شاأنه  من  مبا  العالقة  ذات  والقطاعات  اجلهات  مع  توا�شل 

بالتعليم املعماري والعمراين وتو�شيع مدارك الطالب.

الدكتور حممد  العطار،  الدكتور حممد  الزيارة  رافق الطالب خالل 

باحبيل، الدكتور حممد باكرمان، الدكتور اأحمد م�شطفى، املهند�ض عمر 

باقا�شي واملهند�ض عبد اهلل ال�شهري.  
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تكريم منسوبي الطبية ومتقاعديها

وكيل جامعة اإلمام يزور وادي الرياض للتقنية

كتب: م�شاعد الغنيم

اللقاء  الطبية  امل��دي��ن��ة  نظمت 

يف  اأقيم  وال��ذي  ملن�شوبيها،  املفتوح 

حيث  الطب،  بكلية  الكرى  القاعة 

���ش��ل��م امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ش��وؤون 

اجلامعية  الطبية  باملدينة  ال�شحية 

ج��ائ��زة  ال�����ش��ي��ف  في�شل  ال��دك��ت��ور 

امل���وظ���ف امل����ث����ايل، ح��ي��ث ج���اءت 

الدكتور  الأطباء  فئة  عن  كالتايل: 

العثمان،  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  حم��م��د 

ال�شحيني  امل��م��ار���ش��ني  ف��ئ��ة  وع���ن 

ال�شكريين،  حممد  �شارة  الأ�شتاذة 

اإبراهيم  بن  حمود  التمري�ض  وفئة 

اي�شا  لنغريوبيالتا  ليونارد  العنزي، 

�شلم  كما  لب��ي��ن��ا،  د  ميدينا�شيلي 

الأكادميية  لل�شوؤون  التنفيذي  املدير 

الدكتور ماجد املا�شي جائزة البحث 

اأما  الفدا،  عا�شم  للدكتور  العلمي 

جائزة التدريب والتعليم فجاءت من 

ن�شيب الأ�شتاذة حنني نبيل مال.

املدير  كرم  الت�شغيل  قطاع  وعن 

الطبية  باملدينة  للت�شغيل  التنفيذي 

الر�شدان  حامت  املهند�ض  اجلامعية 

اأن�ض  املهند�ض  الإداري����ني  فئة  ع��ن 

اأحمد امل�شيقح، واملت�شلني باملر�شى 

نا�شر  ب��ن  عبداملح�شن  الأ���ش��ت��اذ 

العتيبي، و من اإدارة الأمن وال�شالمة 

الأ�شتاذ طالل بن اأحمد ال�شهري.

وعن الإدارات املثالية مب�شت�شفى 

املدير  ق��دم  اجلامعي  خالد  امللك 

الطبي للم�شت�شفى الدكتور عبداهلل 

ال�شقا �شهادة التميز لإدارة امل�شاريع 

ت�شلمها  بامل�شت�شفى  الهند�شية 

املهند�ض علي ال�شمراين، اأما الإدارة 

املثالية يف م�شت�شفى امللك عبدالعزيز 

اإدارة  ن�شيب  من  فكانت  اجلامعي، 

�شوؤون املر�شى و�شلم ال�شهادة املدير 

هتان  الدكتور  للم�شت�شفى  الطبي 

م�شفر  الأ���ش��ت��اذ  ت�شلمها  اخل��ي��اري 

اجلودة  وحدة  حققت  كما  الأكلبي، 

اجلامعي  الأ�شنان  طب  مب�شت�شفى 

املدير  �شلمها  املثالية  الدارة  جائزة 

الأ���ش��ن��ان  ط��ب  مل�شت�شفى  ال��ط��ب��ي 

اجلامعي الدكتور �شليمان اجلهني.

التنفيذي  العام  املدير  قدم  كما 

الدكتور  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

املعمر درع القائد املتميز لهذا العام 

والتي نالتها الأ�شتاذة مرام بخ�ض.

املتقاعدين  تكرمي  مت  ذل��ك  بعد 

�شعد  الدكتور  ه��م:  و   2018 لعام 

ال�شلطان،  خالد  الأ�شتاذ  الهدلق، 

الأ�شتاذ  ال�شهري،  جميلة  الأ�شتاذة 

مو�شى  الأ�شتاذ  امل�شيطري،  اأحمد 

ال�شلهوب،  عواطف  الأ�شتاذة  غفة، 

الأ�شتاذ  العرفج،  تهاين  الأ���ش��ت��اذة 

عبداهلل فقيه يا�شني، الأ�شتاذ نواف 

الطمرة،  فوزية  الأ�شتاذة  ال�شيباين، 

الأ�شتاذ  احلارثي،  حممد  الأ�شتاذ 

ع��ب��دال��رح��م��ن احل���م���ود، الأ���ش��ت��اذ 

�شليمان  الأ�شتاذ  احلجي،  �شليمان 

�شادق،  مريفت  الأ���ش��ت��اذة  العمر، 

الأ�شتاذة  تنيبيك،  بن  بندر  الأ�شتاذ 

ر�شية  الأ���ش��ت��اذة  القري�شي،  ن���ورة 

العا�شوب.

للتقنية،  الريا�ض  وادي  ا�شتقبل 

موؤخًرا وفد من جامعة المام حممد 

اجلامعة  وكيل  برئا�شة  �شعود  ب��ن 

العلمي  البحث  و  العليا  للدرا�شات 

الدكتور حممود اآل حممود والدكتور 

عميد  البابطني  حم�شن  بن  حممد 

كلية العلوم باجلامعة والدكتور رائد 

بن ح�شني الهذلول املدير التنفيذي 

والدكتور خالد  التحول  اإدارة  ملكتب 

املكي  ري��ا���ض  وال��دك��ت��ور  ال�شلفان 

م�شت�شاري برنامج التحول والدكتور 

خالد بن عبداهلل املهنا مدير مكتب 

البحث والتطوير والبتكار والدكتور 

العلوم  وحدة  مدير  �شليح  بن  حمد 

املن�شور  حممد  والدكتور  والتقنية 

امل���ب���ادرات  اإدارة  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 

�شكرتري  ال�شاحلي  حمود  والأ�شتاذ 

العليا  ل��ل��درا���ش��ات  وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

والبحث العلمي. 

الرئي�ض  الوفد  ا�شتقبال  وكان يف 

للتقنية  الريا�ض  ل��وادي  التنفيذي 

امل��ه��ن��د���ض ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ن��وف��ل 

مدير  العتيبي  حم��م��د  والأ���ش��ت��اذ 

بالوادي  والهند�شية  الفنية  ال�شوؤون 

وعدد من املهند�شني والإداري��ني يف 

وادي الريا�ض للتقنية. 

ال��زي��ارة عر�ض  ومت خ��الل ه��ذه 

امل���راح���ل ال���ت���ي مت���ت ل��ت��اأ���ش��ي�����ض 

اجليل  من  علمية  كواحة  ال���وادي 

الرابع، تال ذلك مناق�شة ودية بني 

جت��ارب  م��ن  لال�شتفادة  الطرفني 

للتقنية،  الريا�ض  وادي  تاأ�شي�ض 

ال��دك��ت��ور  زي����ارة  ذل���ك  تخلل  وق���د 

العام  امل�شرف  احلركان  اإبراهيم 

بجامعة  الأعمال  ريادة  معهد  على 

�شعود. امللك 

»التمريض« تشارك في ملتقى جمعية مرضى الباركنسون

نظمت اجلمعية ال�شعودية ملر�شى 

الثالث  ال�شنوي  امللتقى  الباركن�شون 

مب�شت�شفى  اأق��ي��م  وال���ذي  للجمعية 

ومركز  التخ�ش�شي  في�شل  امللك 

الأبحاث بالريا�ض.

واأك�����د م��ع��ايل امل�����ش��رف ال��ع��ام 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ام��ة 

التخ�ش�شي  في�شل  امللك  مل�شت�شفى 

وم��رك��ز الأب��ح��اث، ال��دك��ت��ور ماجد 

اآخر  لتقدمي  ال�شعي  الفيا�ض على 

مر�شى  لعالج  العاملية  امل�شتجدات 

الباركن�شون.

عميد  م�شاركة  امللتقى  و�شهد 

اأبو  اأحمد  الدكتور  التمري�ض  كلية 

كلمته  خ��الل  اأك���د  وال���ذي  �شايقة، 

على م�شاركة الكلية يف هذا امللتقى 

اجلامعة  اأه����داف  لأح���د  حتقيقاً 

املتمّثلة يف خدمة املجتمع واأن الكلية 

ثقافة  لن�شر  اجلمعية  مع  �شتعمل 

الوعي ال�شحي للمجتمع ب�شكل عام 

واملر�شى ب�شكل خا�ض.

معر�ض  اإق��ام��ة  امللتقى  و���ش��ه��د 

م�شاحب �شاركت به كلية التمري�ض 

عر النادي الطالبي الذي ا�شتعر�ض 

اأبرز ما تقوم به الكلية نحو طالبها 

واملجتمع.

اأب��و  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ت�شلم  كما 

جمل�ض  رئ��ي�����ض  م��ن  ك��ت��اًب��ا  �شايقة 

الإدارة للجمعية عر فيه عن �شكره 

وتقديره للم�شاهمة يف اإجناح امللتقى 

الثالث للجمعية.

م�شاركة  �شايقة  اأب���و  د.  وث��م��ن 

طالب وطالبات الكلية يف الفعالية.

»التطوير التقني 
والمهني« في الجغرافيا

اخلريجات  �شوؤون  جلنة  قدمت 

ور�شة  م��وؤخ��ًرا  اجلغرافيا  بق�شم 

ع��م��ل ب��ع��ن��وان »ت��ط��وي��ر اجل��ان��ب 

الوظيفي  واملهني  والتقني  الذاتي 

على  ميدانية  درا�شة  للخريجة... 

التي  اجلغرافيا«  ق�شم  خريجات 

اأعدتها وقدمتها اأ. عائ�شة الرا�شد، 

اأ. اماين اجلهني. 

اخلريجات  الور�شة  وا�شتهدفت 

الق�شم، وكانت عنا�شرها  وطالبات 

الأ���ش��ا���ش��ي��ة ال��ت��ع��ري��ف ب��اجل��ان��ب 

ال���ذات���ي: ال��ن��م��و وال��ت��ق��دمي ال��ذي 

ورغبته  بنف�شه  الطالب  يخططه 

واإرادته يف حتقيق اأهداف حمددة.

التعريف باجلانب التقني هو اأثر 

مهارات  لتنمية  التقنية  تطبيقات 

اجلانب التقني. فيما ُعرف اجلانب 

تنمية  العمل على  الوظيفي:  املهني 

العمل  واأخالقيات  املهنية  املهارات 

امليدانية  الدرا�شة  وت�شمنت  بها، 

املهني  اجل���ان���ب  م�����ش��اه��م��ة  ب��ن��ود 

لإي��ج��اد  املهنة  ي��وم  وامل�����ش��ارك��ة يف 

جمالت وظيفية منا�شبة.
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بح�ضور معايل مدير اجلامعة

»التطبيقية« تحتفل بتخريج دفعة من طالبها

»التطوير والجودة« ترصد إنجازاتها في 9 مجاالت

اجلامعة  مدير  معايل  بح�ضور 

العمر  ال��رح��م��ن  ب����دران  ال��دك��ت��ور 

وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 

اآل  ي���زي���د  ال���دك���ت���ور  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

ال�����ض��ي��خ ووك����اء ال��ك��ل��ي��ة وروؤ����ض���اء 

الكلية  وطلبة  ومن�ضوبيها  الأق�ضام 

والأه�����ايل اح��ت��ف��ل��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

بتخريج  موؤخًرا  التطبيقية  الطبية 

اجلامعي  للعام  طابها  من  دفعة 

1440/1439ه�.
ب���داأ احل��ف��ل ب��ت��اوة ع��ط��رة من 

الطاب  م�ضرية  ثم  احلكيم  الذكر 

عميد  األقى  ذل��ك  بعد  اخلريجني، 

الكلية كلمة قدم من خالها ال�ضكر 

اجلامعة  م��دي��ر  مل��ع��ايل  وال��ع��رف��ان 

وم�ضاركته  التخرج  حفل  حل�ضوره 

تخرجهم،  ف��رح��ة  ال��ط��اب  اأب��ن��ائ��ه 

الطاب  لأبنائه  التهنئة  ق��دم  كما 

املزيد  لهم  وجل  عز  امل��وىل  �ضائا 

من لتوفيق والنجاح كما قدم �ضكره 

للكلية  الأك��ادمي��ي  لوكيل  وتقديره 

ومل�ضوؤويل  �ضرحة  اأبو  علي  الدكتور 

جهودهم  على  الطابية  ال��ل��ج��ان 

يف  بذلوها  التي  املوفقة  املخل�ضة 

هذا احلفل.  

بعد ذلك بداأ عر�ض فيلم التخرج 

ال���ذي مت اإع�����داده واإخ���راج���ه من 

خاله  م��ن  مت  الكلية  ط��اب  قبل 

الأق�ضام  روؤ���ض��اء  كلمة  ا�ضتعرا�ض 

بهذه املنا�ضبة، وبعدها مت ال�ضتماع 

من  قدموا  الذين  اخلريجني  لكلمة 

لعميد  وال��ع��رف��ان  ال�ضكر  خالها 

التدري�ض  هيئة  ولأع�����ض��اء  الكلية 

يف ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى ج��ه��وده��م ال��ت��ي 

التعليمية،  م�ضريتهم  خال  بذلوها 

عن  كلمتهم  خال  من  اأعلنوا  كما 

اإطاق مبادرتهم يف بناء م�ضفى عن 

بامل�ضاركة  واأمهاتهم، وذلك  اآبائهم 

لعاج  اخل��ريي��ة  عناية  �ضركة  م��ع 

املحتاجني جماناً.

ترديد  وبعد  احلفل  نهاية  ويف 

جو  ويف  الطبي  الق�ضم  اخلريجني 

ي�ضوده فرح الطاب وبهجة الأهايل 

����ض���ارك م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

الطاب  اأب��ن��اءه��م  الكلية  وعميد 

ف��رح��ة ال��ت��خ��رج م��ن خ��ال تكرمي 

وت�ضليمهم  اخل��ري��ج��ني  ال��ط��اب 

الدروع وكاأ�ض مدير اجلامعة والذي 

الطبية  العلوم  كلية  كان من ن�ضيب 

التطبيقية لتحقيقه املركز الأول يف 

البطولة.

واجل���ودة  التطوير  عميد  ق��دم 

ال�ضكر  الق�ضومي  �ضالح  الدكتور 

رعايته  على  اجلامعة  مدير  ملعايل 

العمادة خال  التي بذلتها  للجهود 

ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي احل�����ايل ال��ت��ي 

اأثمرت بف�ضل اهلل عن العديد من 

الإجنازات، كما اأ�ضاد د. الق�ضومي 

اجلامعة  وك��ي��ل  وم�����ض��ان��دة  ب��دع��م 

للتخطيط والتطوير الدكتور يو�ضف 

ت��ع��اون  اأن  اأك����د  ع�����ض��ريي، ح��ي��ث 

على  وحر�ضهم  اجلامعة  وح��دات 

واجلودة  التطوير  ملمو�ضة يف  اإجن��ازات  حتقيق 

اأ�ضهمت يف حتقيق كثري من م�ضتهدفات العمادة 

لهذا العام.

الت�سع املجاالت  اإجنازات 

التطوير  ع��م��ادة  تقدمي  مبنا�ضبة  ذل��ك  ج��اء 

العمادة  اإجن��ازات  اأهم  يت�ضمن  تقريراً  واجلودة 

وكالة  ملجل�ض  احل���ايل  اجلامعي  ال��ع��ام  خ��ال 

تركزت  حيث  والتطوير،  للتخطيط  اجلامعة 

اإجنازات العمادة يف ت�ضعة جمالت هي: اجلودة 

والعتمادات الأكادميية، املوا�ضفات واملقايي�ض، 

ال�ضرتاتيجي،  التخطيط  واإتقان،  الهوية،  اإدارة 

ال�ضيا�ضات والإجراءات، تنفيذ اجلامعة للخطة 

التوا�ضل  »اآف��اق«،  اجلامعي  للتعليم  امل�ضتقبلية 

مع اجلهات امل�ضتهدفة، واأخرياً يف ور�ض العمل 

التطوير  ثقافة  �ضل�ضلة  واإ���ض��دار  وامللتقيات 

واجلودة.

مف�سل �سرح 

واأ������ض�����اف ع��م��ي��د ال��ت��ط��وي��ر 

يت�ضمن  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  واجل�����ودة 

الإجنازات  جلميع  مف�ضًا  �ضرحاً 

امل��ج��الت  ه��ذه  يف  ال��ت��ي حتققت 

جم��الت  مقدمتها  يف  ج��اء  حيث 

الأكادميية  والع��ت��م��ادات  اجل��ودة 

وال���ت���خ���ط���ي���ط ال����ض���رتات���ي���ج���ي 

وامل��وا���ض��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����ض، وذك��ر 

جمال  يف  اأن��ه  الق�ضومي  الدكتور 

اجل���ودة والع��ت��م��اد ال��راجم��ي مت 

الوطني  العتماد  يف  عديدة  اإجن��ازات  حتقيق 

اأكادميية وجتديد  برامج   7 اعتماد عدد  منها: 

لعدد  براجمي  تقومي  اتفاقية  وتوقيع  اثنني، 

التعليم، ومراجعة  18 برناجماً مع هيئة تقومي 
برناجماً،   18 لعدد  الوطني  العتماد  وثائق 

ودعم جتديد العتماد الراجمي الدويل لعدد 

12 ب��رن��اجم��اً، اإ���ض��اف��ة اإىل ت��ق��دمي ع��دد 15 
وتاأهيل  اجلامعة،  لكليات  تدريبية  عمل  ور�ضة 

املراجعني املعتمدين بجامعة امللك �ضعود؛ حيث 

 53 باجلامعة  املعتمدين  املراجعني  ع��دد  بلغ 

خال  تاأهيلهم  مت  مراجًعا   16 منهم  مراجًعا 

الداعمة  للزيارات  برنامج  وتنفيذ  العام،  هذا 

الوثيقة  اإعداد  من  والنتهاء  اجلامعة،  لكليات 

واجل��ودة،  التطوير  يف  التميز  جلائزة  النهائية 

املوظف  ج��ائ��زة  جت��رب��ة  تقييم  يف  وامل�����ض��ارك��ة 

املثايل باجلامعة.

ويف ال��ت��خ��ط��ي��ط الإ���ض��رتات��ي��ج��ي ب��ل��غ ع��دد 

خطتها  حتديث  عملية  اأنهت  التي  ال��وح��دات 

يف  امل�ضاركة  متت  ال�ضرتاتيجي12وحدة،كما 

البحث  ل�ضندوق  الإ�ضرتاتيجية  اخلطة  اإعداد 

مع  املجتمعية  ال�ضراكة  لتفعيل  اإ�ضافة  العلمي، 

موؤ�ض�ضات املجتمع، حيث قدمت العمادة الدعم 

ال�ضت�ضاري لعدد 5 جهات خارجية هي »جامعة 

هيئة  في�ضل،  امللك  جامعة  العزيز،  عبد  امللك 

الع�ضكرية  �ضلطان  الأمري  كلية  التعليم،  تقومي 

بالظهران، قوات الأمن اخلا�ضة«.

اجلامعة دليل 

ويف جمال املوا�ضفات واملقايي�ض حتقق عدد 

اأهمها مت تقدمي عدد 560  من الإجن��ازات من 

ا�ضت�ضارة لوحدات اجلامعة يف نظام اإدارة اجلودة 

»الآيزو«، وتقدمي عدد 114 ا�ضت�ضارة يف جمال 

اآيزو املخترات، اإ�ضافة اإىل تقدمي عدد 4 ور�ض 

عمل لكليات »الطب، احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية، 

وتقدمي  اجلامعة،  وكالة  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضيدلة«، 

تطوير  عمادة  مع  بالتعاون  تدريبيني  برناجمني 

املهارات، واإعداد وحتديث 4 حقائب تدريبية.

يف  متميزة  اإجن���ازات  التقرير  ت�ضمن  كما   

اعتماد  مت  حيث  باجلامعة  التنظيمية  الهياكل 

اجلامعة،  ل��وح��دات  تنظيمياً  هيكًا   33 ع��دد 

تنظيمياً  12هيكًا  عدد  مراجعة  من  والنتهاء 

لوحدات اجلامعة املختلفة، اإ�ضافة اإىل النتهاء 

من اإعداد دليل اجلودة باجلامعة.

فيما اأكد عميد التطوير واجلودة اأن العمادة 

ي�ضهم  ال�ضرتاتيجية مبا  تنفيذ خطتها  �ضتتابع 

ال�ضرتاتيجية. لأهدافها  يف حتقيق اجلامعة 

10 شوال موعدًا للتقديم في جامعات الرياض وكلية التقنية
لل�ضوؤون  �ضعود  امللك  جامعة  وكيل  اأعلن 

اللجنة  رئ��ي�����ض  والأك���ادمي���ي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

الإ�ضرافية للقبول الإلكرتوين املوحد للطاب 

التقنية  والكليات  احلكومية  اجلامعات  يف 

اأن  النمي  حممد  الدكتور  الريا�ض  مبنطقة 

بوابة  باأعمال  البدء  اإج��راءات  اأق��رت  اللجنة 

مبنطقة  للطاب  املوحد  الإلكرتوين  القبول 

1440/1439ه�  اجلامعي  للعام  الريا�ض 

القبول  عمداء  بح�ضور  الأول  اجتماعها  يف 

الريا�ض.  منطقة  جامعات  يف  والت�ضجيل 

اإن اللجنة اعتمدت الرنامج  وقال د. النمي 

ال��زم��ن��ي ل��ل��ق��ب��ول ل��ل��ع��ام ال��درا���ض��ي ال��ق��ادم 

الأح��د  ي��وم  ح��ددت  حيث  1440/1439ه�، 
تقومي  »ح�ضب  10�ضوال1439ه�  امل��واف��ق 

بوابة  على  التقدمي  لبدء  موعًدا  القرى«  اأم 

اأن  على  للطاب،  املوحد  الإلكرتوين  القبول 

يوم  من  ظهراً  ع�ضرة  الثانية  ال�ضاعة  تكون 

لنتهاء  موعداً  1439ه�   /10  /19 الثاثاء 

التقدمي على البوابة يف جميع التخ�ض�ضات، 

www.rbu- ال���راب���ط:  ع��ر  ع��ر  وذل���ك 

. admit.edu.sa



الأم���ر  الآداب  كلية  عميد  م����ؤخ���راً  رع���ى 

الدكت�ر نايف بن ثنيان اآل �سع�د احلفل اخلتامي 

اجلامعي  ل��ل��ع��ام  للكلية  املختلفة  للأن�سطة 

هيئة  اأع�ساء  بنادي  وذل��ك  1439/1438ه�، 
كبر  بال�سكن اجلامعي بح�س�ر عدد  التدري�س 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  الكلية  من�س�بي  من 

والإداريني والفنيني. 

الكرمي،  القراآن  من  اآي��ات  بتلوة  احلفل  بداأ 

الدكت�ر  عنهم  نيابة  األقاها  املكرمني  كلمة  ثم 

وتقديره  �سكره  فيها  ق��ّدم  ال�سايجي،  حميد 

املتميزين  تكرمي  على  واإدارت��ه��ا  الكلية  لعميد 

ما  اأن  وذك��ر  املثاليني،  وامل�ظفني  واملتقاعدين 

والتعاون  التفاهم  ه�  الكلية  من�س�بي  يجمع 

والإجناز وهلل احلمد، كما حتدث عن جزء من 

تاريخ التحاقه بالكلية واختياره لها وللتخ�س�س.

بن  نايف  د.  الكلية  عميد  األ��ق��ى  ذل��ك  بعد 

من�س�بي  على  فيها  اأثنى  كلمة  �سع�د  اآل  ثنيان 

وامل�ظفني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  الكلية 

الكلّية  من�س�بي  ميّيز  ما  اإن  وق��ال  وال��ط��لب، 

ال��ع��م��ل ب���روح ال��ف��ري��ق ال���اح��د وق����ّدم تهنئته 

ج�ائز  على  منهم  ع��دد  وح�����س���ل  للمكرمني 

حملية وعربية ت�ساف ل�سرتهم الذاتية ولتاريخ 

من  عدد  الكلية يف  ب��روز  اإىل  ن��ّ�ه  كما  الكلية، 

على  والتعليمية  العلمية  والفعاليات  املجالت 

من  ذلك  اإن  وقال  وخارجها،  اجلامعة  م�ست�ى 

ت�فيق اهلل وحده ثم بدعم معايل مدير اجلامعة 

كما  املختلفة،  اجلامعة  ومراكز  وكليات  للكلية 

ال�سريف  والتناف�س  التمّيز  م�ا�سلة  اإىل  دع��ا 

الأخ�ي، واأكد على اأهمية امل�ساركة من اجلميع 

وفق  واجلامعة  للكلية  التط�يرية  العملية  يف 

ال�سع�دي�ن  معها  ي�ست�سرف  التي   2030 روؤي��ة 

ال�طني  والطم�ح  امل�سرقة  امل�ستقبلية  النظرة 

ختام  ويف  اهلل.  ب��اإذن  م�ستدامة  �ساملة  بتنمية 

احلفل كّرم عميد الكلّية عدداً من اأع�ساء هيئة 

التدري�س احلا�سلني على ج�ائز كما قام بتكرمي 

الدكت�راه،  درجة  م�ؤخراً  نال�ا  ومن  املتقاعدين 

و�سمل  العام،  هذا  املثاليني  امل�ظفني  كّرم  كما 

التكرمي من �سغل�ا منا�سب اإدارية خلل الفرتة 

ثم  الطلبية،  والأندية  الأن�سطة  ورواد  املا�سية 

تناول اجلميع طعام الع�ساء املعد لهذه املنا�سبة.

على  اخل�سري  خالد  الزميل  ح�سل  وق��د 

للعام  الإع���لم  لق�سم  امل��ث��ايل  امل���ظ��ف  ج��ائ��زة 

اجلامعي 1439/1438ه�، والذي يعمل م�سرفاً 

وخمترب  الرقمي  املرئي  الإع��لم  خمترب  على 

ال�سحافة الإلكرتونية يف ق�سم الإعلم.

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

لداء  تثقيفي  ي�م  املعدية  الأمرا�س 

اجل����رب ب��ع��ن���ان »ك���ن واع���ي���اً« يف 

جامعة  للطالبات  اجلامعية  املدينة 

امللك �سع�د. 

وجهت الفعالية لطالبات املدار�س 

واجلامعات لتثقيفهم باأهمية ال�قاية 

من هذا املر�س وعلجه ومكافحته 

و�سبل انت�ساره.

العليان  ابت�سام  الدكت�رة  اأ�سارت 

امل�����س��رف ع��ل��ى ك��ر���س��ي ل��ق��اح��ات 

الأمرا�س املعدية، اإىل اأن الهدف من 

لداء اجلرب ه�  تثقيفي  ي�م  اإقامة 

طالبات  ل��دى  ال�سحي  ال�عي  رف��ع 

انت�سار  ومنع  واجلامعات  املدار�س 

ح���الت الإ���س��اب��ة مب��ر���س اجل��رب، 

على  وال�سيطرة  الت�سدي  واآل��ي��ة 

بامل�ؤ�س�سات  تف�سيه  ومنع  املر�س 

حتى  املزدحمة  والأماكن  التعليمية 

ل يتح�ل ل�باء متف�ٍس. 

ه��ذه  اأن  ال��ع��ل��ي��ان  و�����س����ددت 

�سمن  ت��ع��د  التثقيفية  احل��م��لت 

يقدمها  التي  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات 

الأمرا�س  لقاحات  اأبحاث  كر�سي 

امل��ع��دي��ة، م��ن اأج���ل ت��ق��دمي برامج 

ن�عية وتثقيفية لكل فئات املجتمع 

كخدمة جمتمعية، و�سكرت العليان 

فعالية  اإجناح  �ساهم يف  من  جميع 

الي�م التثقيفي لداء اجلرب.

وق���د ت��ط��رق��ت ال��دك��ت���رة ران���دة 

ال�سع�دية  حممد ن�ح ع�س� جمعية 

عن  ال�سحة-  _وزارة  لل�بائيات 

اأنه من الأمرا�س  التعريف باجلرب 

باحلكة  ويتميز  امل��ع��دي��ة  اجل��ل��دي��ة 

من  ن����ع  ت�سببها  ال��ت��ي  ال�����س��دي��دة 

اجل��رب  �س��س  ت�سمى  الطفيليات 

الفعال  وت���ف��رال��ع��لج  واأع��را���س��ه 

للحالت امل�سابة وخمالطيها.

وق��د اأو���س��ح��ت ال��دك��ت���رة منال 

ف��������زي- م����ن ك���ر����س���ي ل��ق��اح��ات 

بل  احلياة  كيفية  املعدية  الأمرا�س 

جرب ح�ل طرق ال�قاية من املر�س، 

ورفع م�ست�ى �سحة البيئة. واأ�سارت 

الأ�ستاذة منار الدو�سري عن اأهمية 

وكذلك  املر�س،  من  الف�ري  العلج 

اللزمة  ال�سحية  الح��رتازات  اأخذ 

الداخلية  امللب�س  بغ�سل  ملكافحته 

دوري  ب�سكل  واملنا�سف  وال�سرا�سف 

 60 تف�ق  عالية  ح���رارة  درج��ة  يف 

درجة مئ�ية.

ب���داأ ف��ري��ق طالبات  ب��ع��د ذل���ك   

بجامعة  ال�سحي  التثقيفي  النادي 

العملي حتت  �سع�د تطبيقهن  امللك 

م�����س��م��ى ال��ل��ح��ظ��ات اخل��م�����س عن 

طريقة تنظيف الأيدي ال�سحيحة.

التنفيذية  الفرتة  لنتهاء  نظًرا 

خلطة كلية الهند�سة الإ�سرتاتيجية 

1438ه�«،   1432-« ال��ث��ان��ي��ة 

وت��زام��ن��اً م��ع اإع���لن روؤي���ة اململكة 

و�سدور   ،2030 ال�سع�دية  العربية 

ب��رن��ام��ج ال��ت��ح���ل ال���ط��ن��ي 2020 

فقد  احلك�مية،  اجلهات  من  لعدد 

اخلطة  لتحديث  جلنة  ت�سكيل  مت 

من  ب��ق��رار  للكلية  ال�سرتاتيجية 

 3/5/52952 »رق����م  ع��م��ي��ده��ا 

وت���اري���خ 1438/2/3ه�����������« حتت 

الكلية  وك��ي��ل  وب��رئ��ا���س��ة  اإ���س��راف��ه 

عن  ومم��ث��ل��ني  واجل������دة  للتط�ير 

لتحديث  ال��ك��ل��ي��ة  اأق�����س��ام  ج��م��ي��ع 

مبا  للكلية،  ال�سرتاتيجية  اخلطة 

يف ذلك الروؤية والر�سالة والأهداف 

وم�ؤ�سرات  والربامج  ال�سرتاتيجية 

الأداء مبا يحقق روؤية ور�سالة الكلية 

مت�سقة  ال�سرتاتيجية  واأه��داف��ه��ا 

ال�سع�دية  العربية  اململكة  وروؤي���ة 

�سع�د  امللك  جامعة  وروؤي���ة   2030
 .KSU2030

ك����م����ا وج�������ه ع���م���ي���د ع����م����ادة 

ك��ت��اب��ه  ال���ت���ط����ي���ر واجل���������دة يف 

وت��اري��خ   4/60/135153 رق���م 

اخلطة  بتحديث  1438/4/4ه� 
ك�ن  الهند�سة  لكلية  ال�سرتاتيجية 

الداعمة  اخلطط  من  الكلية  خطة 

ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  تنفيذ  يف 

.KSU2030 للجامعة

ا����س���ت���غ���رق اإع�����������داد اخل���ط���ة 

ما  للكلية  الثالثة  ال�سرتاتيجية 

عمل،  �سهر  ع�سر  اثنتي  من  يقرب 

ُع���ق���د خ���لل���ه خ��م�����س��ة وث���لث����ن 

الأه��داف  عر�ست  وق��د  اجتماعاً، 

اخلطة   وم��ب��ادرات  ال�سرتاتيجية 

ون�ق�ست  الأق�����س��ام،  جمال�س  على 

يف ور����س���ة ع��م��ل ���س��م��ت اأع�����س��اء 

والفنيني  والباحثني  التدري�س  هيئة 

والإداري�������ني ومم��ث��ل��ني م��ن ع��م��ادة 

بتاريخ  باجلامعة،  واجل�دة  التط�ير 

ك��ذل��ك  ومت  12-2-1439ه��������������، 
الطلبي  امل��ج��ل�����س  ع��ل��ى  ع��ر���س��ه��ا 

والأخذ مبلحظات اجلميع.

فريق  اجتماع  يف  الإق����رار  ومت   

-2-19 ب��ت��اري��خ   24 رق��م  اخل��ط��ة 

1439ه�، ومت اعتمادها من جمل�س 
للعام  ال�ساد�سة  جل�سته  يف  الكلية 

بتاريخ  ه�   1439/1438 اجلامعي 

1439/3/9ه�. 
اخل���ط���ة  اع����ت����م����اد  مت  وق�������د 

ال�سرتاتيجية الثالثة للكلية من قبل 

باجلامعة  واجل���دة  التط�ير  عمادة 

بالقرار رقم 3/5/317422 وتاريخ 

ملحظات  دون  1439/7/30ه� 
اخل��ط��ة  وت���ت���ك����ن  احل���م���د.  وهلل 

روؤي���ة  م��ن  للكلية  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ومبادرات  واأه���داف  وقيم  ور�سالة 

حمددة لكل هدف. 
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د. نايف بن ثنيان يرعى الحفل الختامي ألنشطة كلية اآلداب

»كن واعيًا«.. بمدينة الطالبات

»الهندسة« تعتمد خطتها اإلستراتيجية الثالثة

نظمه كر�سي اأبحاث لقاحات الأمرا�ض املعدية

اخل�سريي املوظف املثايل لق�سم الإعالم..

أبحاث ديراب تكرم منسوبيها

»هاكاثون« المستقبل بعلوم 
الحاسب والمعلومات

كتب : عبداهلل ال�شراري

اللجنة  م��ن  بتنظيم  ب��دي��راب  ال��زراع��ي��ة  الأب��ح��اث  حمطة  احتفلت 

املحطة  مدير  كلمة  تلها  ترحيبية،  بكلمة  احلفل  ب��داأ  الجتماعية. 

الدكت�ر حمد املفرج اأثنى فيها على اإدارة املحطة باإدارة املهند�س حممد 

ال�سرب ثم هناأ املرتقني من امل�ظفني، م��سياً اإياهم ببذل مزيد من اجلهد 

والعطاء يف اأداء العمل والأمانة املناطة بهم، واحلر�س على التعاون مع 

جريت 
ُ
زملئهم، ثم ق�سيدة ترحيبية األقاها اأحد امل�ساركني باحلفل، ثم اأ

م�سابقة ثقافية �سارك فيها من�س�ب� املحطة. تخلل احلفل تكرمي م�ساعد 

امل�ظف  تكرمي  ثم  البقية،  الأ�ستاذ حممد علي  للمحطة  ال�سابق  املدير 

املثايل عبدالهادي ال�سرفاء، وتكرمي وحدة الفاكهة والنخيل املثالية. ويف 

ختام احلفل تناول اجلميع وجبة الغداء لهذه املنا�سبة.

كتب: مروان اللحيدان

برعاية عميد كلية عل�م احلا�سب واملعل�مات الدكت�ر من�س�ر الزعر 

م�سابقة  واملعل�مات  احلا�سب  عل�م  بكلية  امل�ستقبل  تقنية  ن��ادي  اأق��ام 

يف  �سارك  وقد  املعقدة،  الربجمية  امل�ساكل  واملط�رين حلل  للمربجمني 

امل�سابقة 14 فريقاً من الطلب من خمتلف كليات اجلامعة كما �ساركت 

الرابعة  ال�ساعة  من  امل�سابقة  ب��داأت  الطالبات.   ق�سم  من  فرق  خم�س 

ع�سراً وحتى التا�سعة م�ساًء. فاز باملركز الأول فريق Team One املك�ن 

 Dead فريق  بالثاين  وفاز  املالكي،  وخالد  عرابي  عبادة  الطالبني  من 

وعبداهلل  الط�يل  عبداملجيد  الطالبني  من  واملك�ن   ،Performance
على  الطلب  فيها  �سكر  الكلية  لعميد  بكلمة  امل�سابقة  انتهت  العي�ين. 

امل�ساركة يف مثل هذه امل�سابقات التي ت�سيف البعد التطبيقي ملا تعلم�ه 

وتعزز القدرات املهنية، كما حث الطلب على اجلد والجتهاد مبنا�سبة 

قرب اختبارات الف�سل الدرا�سي الثاين، ومتنى للجميع كل الت�فيق.

والدة الدكتور حسن منصور إلى رحمة الله
انتقلت اإىل رحمه اهلل تعاىل والدة الدكتور ح�شن من�شور ع�س� هيئة 

التدري�س بق�سم الإعلم.

ويتقدم ق�سم الإعلم باأ�سدق التعازي وامل�ا�ساة للدكت�ر ح�سن 

من�س�ر يف وفاة والدته، رحمها اهلل وغفر لها واأدخلها ف�سيح جناته. 

ول ح�ل ول ق�ة اإل باهلل.

إنا لله وإنا إليه راجعون
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»الهندسة« تحتفل بيوم التميز البحثي

»الجامعة« تشارك في لقاء األوقاف بالجامعات السعودية

»الطلبة المتفوقون« يشارك في ملتقى البحث العلمي بالعلوم

برعاية وكيل اجلامعة للدرا�سات 

العليا والبحث العلمي الدكتور اأحمد 

البحث  عميد  وح�����س��ور  ال��ع��ام��ري 

احلميزي  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  العلمي 

الهند�سة  كلية  اأق��ام��ت  عنه،  نيابة 

ال�سنوي  البحثي  التميز  يوم  فعالية 

منذ اأ�سبوعني.

داأبت  قد  الهند�سة  كلية  وكانت 

م��ن��ذ ���س��ن��وات ع��ل��ى اإق���ام���ة ه��ذه 

الباحثني  حتفيز  بهدف  الفعالية 

مب��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات��ه��م ع���ل���ى ج���ودة 

مت  حيث  العلمي.  الن�سر  وغ��زارة 

فئات  ثالث  �سمن  الفائزين  تكرمي 

هيئة  اأع�ساء  من  الباحثون  وهي: 

ال��ت��دري�����س، ال��ب��اح��ث��ون يف امل��راك��ز 

وال���ك���را����س���ي ال��ب��ح��ث��ي��ة وط���الب 

العليا.  الدرا�سات 

كل  الأوىل  الفئة  �سمن  فاز  وقد 

من الدكتور جميد الكنهل، املهند�س 

خ��ال��د اأورت�����س��ي، ال��دك��ت��ور حممد 

ال�سافعي  اإبراهيم  الدكتور  رم�سان، 

والدكتور �سابر الق�سنطيني. 

الدكتور  ف��از  الثانية  الفئة  ويف 

يو�سف  وال��دك��ت��ور  ال�سبيلي  �سالح 

ال�سلوم والدكتور م�سلح ال�سمراين. 

ف���از  ال���ث���ال���ث���ة  ال���ف���ئ���ة  ويف   

املهند�س  قا�سم،  فاروق  املهند�س 

املهند�س  خ��ان،  الرحمن  �سجاد 

يزيد  واملهند�س  حممد  موني�س 

ل�سدوخي. ا

تكرمي  ال��ع��ام  ه���ذا  ك��م��ا مت يف   

الباحثني الدكتور  حممد اإقبال خان، 

الدكتور �سهاب مراد  والدكتور وليد 

برنامج  »تطوير  بحثهم  عن  زاه��د 

الهند�سة  يف  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ال��وري��و���س 

الع��ت��م��اد  ع��ل��ى  للح�سول  امل��دن��ي��ة 

يف  ن�سر  ال��ذي   »ABETالأكادميي

العلوم   – �سعود  امللك  جملة جامعة 

الهند�سية، وحقق اأكرب ن�سبة اقتبا�س 

خالل العامني 2016-2017م، كما 

ال��دك��ت��ور حم��م��د جمال  ت��ك��رمي  مت 

ن�سبة  اأع��ل��ى  حقق  ال���ذي  ال�سناق 

حتكيم لبحوث املجلة خالل العامني 

2016-2017م.
الكلية  وك���الء  الفعالية  ح�سر 

راف��ق هذه  وق��د  الأق�سام،  وروؤ���س��اء 

ط��الب  ل��ب��ح��وث  م��ع��ر���س  الفعالية 

الدرا�سات العليا.

كتب: عبداهلل احلربي

امللك  جامعة  اأوق���اف  ���س��ارك��ت 

���س��ع��ود مم��ث��ل��ة ب���اأم���ني الأوق�����اف 

يف  موؤخًرا  الظافر  خالد  الدكتور 

لأمناء  اخلام�س  التن�سيقي  اللقاء 

باجلامعات  الأوق����اف  وم�����س��وؤويل 

ال�����س��ع��ودي��ة ال���ذي ان��ع��ق��د م��وؤخ��راً 

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن م��ع��ايل وزي��ر 

مدير  م��ع��ايل  وب��ح�����س��ور  التعليم 

ج��ام��ع��ة الأم����ر ���س��ط��ام ال��دك��ت��ور 

ع��ب��دال��ع��زي��ز احل��ام��د ن��ي��اب��ة عن 

التعليم، وممثلي  وزير  نائب  معايل 

وم�سوؤويل  اأم��ن��اء  م��ن  جامعة   25
اأوق�����اف اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة، 

اإن الزدهار  وذلك بفندق هوليدي 

مبدينة الريا�س، حيث افتتح اللقاء 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن اجل��ري��وي 

الأم�����ني ال���ع���ام لأوق������اف ج��ام��ع��ة 

اللقاء  اأمانة  ورئي�س  �سطام  الأمر 

ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي لأوق�����اف اجل��ام��ع��ات 

بامل�ساركني  م��رح��ب��اً  ال�����س��ع��ودي��ة، 

وامل�ساركة  احل�سور  على  و�سكرهم 

اللقاء.  لهذا 

رب�����ع ج��ل�����س��ات  ن��ظ��م ال��ل��ق��اء اأ

التو�سيات  الأوىل  ت�سمنت  رئي�سة 

التعليم،  لوزارة  تقدميها  املقرتح 

لعام  التن�سيقي  ال��ل��ق��اء  وخ��ط��ة 

الثانية  اجلل�سة  ويف  1440ه�، 
العامة  الهيئة  مبحافظ  اللقاء  مت 

املجتمعون  ناق�س  حيث  لالأوقاف، 

واملقرتحات  التو�سيات  اأهم  فيها 

باأوقاف  الرقي  �ساأنها  من  التي 

اأوق��اف  بني  والعالقة  اجلامعات 

اجل���ام���ع���ات وال���ه���ي���ئ���ة ال��ع��ام��ة 

اجلل�سة  تناولت  فيما  لالأوقاف، 

ال��ث��ال��ث��ة ور����س���ة ع��م��ل مل��ن��اق�����س��ة 

اح��ت��ي��اج��ات وم��ت��ط��ل��ب��ات اأوق���اف 

النا�سئة،  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات 

اخل���ت���ام���ي���ة  اجل���ل�������س���ة  يف  ومت 

ال��ل��ق��اء مب���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 

الأم���ر ���س��ط��ام مل��ن��اق�����س��ة ���س��وؤون 

دعمها  و�سبل  اجلامعات  اأوق��اف 

. وتطويرها

ويف نهاية اللقاء مت تقدمي ال�سكر 

�سطام  الأم��ر  جامعة  مدير  ملعايل 

لالأوقاف  العامة  الهيئة  وملحافظ 

لالأوقاف  ودعمهم  اهتمامهم  على 

اجلامعية. 

املتفوقني  الطلبة  برنامج  �سارك 

واملوهوبني يف ملتقى البحث العلمي 

العلوم  بكلية  م��وؤخ��راً  اأق��ي��م  ال���ذي 

حيث  للطالبات،  اجلامعية  باملدينة 

بداأ اللقاء بعر�س لأن�سطة اجلمعيات 

العلمية بالكلية كجمعية علوم احلياة 

حتدثت عنها الدكتورة جناح بخاري، 

للريا�سيات  ال�سعودية  واجلمعية 

الدكتورة  عنها  حتدثت  »ج�س�س« 

الكيميائية  واجلمعية  العماري،  مها 

الدكتورة  عنها  وحتدثت  ال�سعودية 

عبر البعيجان، تالها فقرة تعريف 

بربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني 

العنزي،  حمدة  ال��دك��ت��ورة  قدمتها 

حيث حتدثت عن اأهداف الربنامج 

مير  التي  املراحل  واأهم  وم�ساراته، 

بها الطلبة، واخلدمات التي يقدمها 

الطالب  على  للت�سهيل  ال��ربن��ام��ج 

التي  املجالت  بع�س  والطالبات يف 

تخدمهم، وكيفية اللتحاق بالربنامج 

يف  الكليات  ودور  املتطلبات،  واأه��م 

الربنامج وما تقدمه.

 وحت���دث���ت ال��ط��ال��ب��ة امل��ت��ف��وق��ة 

الطلبة  م�سار  من  الع�سيمي  �سهد 

املتفوقني عن جتربتها يف الربنامج، 

وتلتها الطالبة املوهوبة عالية املري 

و�سجعت  جتربتها،  ع��ن  وحت��دث��ت 

ال��ط��ال��ب��ات ل��الل��ت��ح��اق ب��ال��ربن��ام��ج 

املقدمة،  اخلدمات  من  وال�ستفادة 

العلمي  بالنادي  التعريف  ذلك  تال 

مع  واأن�����س��ط��ت��ه  العليا  ل��ل��درا���س��ات 

اآخر  ويف  الربيعان،  عهود  الأ�ستاذة 

وكيلة  املدلج  عبر  د.  قامت  اللقاء 

كلية العلوم بتكرمي امل�ساركات، وقد 

تعريفي  معر�س  امللتقى  �ساحب 

بالأق�سام امل�ساركة. 

»الصيدلة« تحتفل بيوم البحث 
العلمي الثامن

كتب: عبدالعزيز النغيم�س

حت���ت رع���اي���ة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

يوم  -موؤخًرا-  اأقيم  العمر  ب��دران  الدكتور 

ال�سيدلة،  لكلية  الثامن  العلمي  البحث 

�سعود يف  امللك  بجامعة  الرئي�سي  بامل�سرح 

املدينة اجلامعية للطالبات، حيث �سم هذا 

اليوم ١١٨ بحًثا علمًيا يف خمتلف جمالت 

الكلية  وطالبات  طلبة  قدمها   ال�سيدلة. 

علمية  ومل�سقات  حما�سرات  �سكل  على 

ُعر�س من خاللها نتاج اأبحاثهم لهذا العام، 

وتناف�سوا لنيل خم�سة مراكز علمية يف فئة 

اإىل  بالإ�سافة  العلمية،  املل�سقات  فئة  مراكز يف  وع�سرة  املحا�سرات، 

جائزة اأف�سل مل�سق لأبحاث الدرا�سات العليا وجائزة اأف�سل اإلقاء.

روافد املهنة

األقى عميد كلية ال�سيدلة الدكتور اأو�س ال�سم�سان كلمة قال فيها: »ل 

�سك اأن البحث العلمي الر�سني هو رافد مهم من روافد مهنة ال�سيدلة، 

ولن اآتي بجديد اإن قلت باأهميته للموؤ�س�سة الأكادميية، فهو وجودة التعليم 

موؤكداً  على جودة خمرجات  التعليمية«،  العملية  بهما  جناحان حتلق 

البحث العلمي يف كلية ال�سيدلة ودورها الرائد الذي ت�سهد به اجلامعة 

وي�سهد لها الو�سط العلمي، واأو�سح اأن كلية ال�سيدلة للعام املا�سي احتلت 

املرتبة الثالثة على الكليات ب� ٤٧٤ بحثاً، والتي اأكد فيها على التفوق 

امللحوظ يف كلية ال�سيدلة، التي يت�ساءل فيها عدد الأبحاث بعدد اأع�ساء 

هيئة التدري�س ويتعاظم فيها دوره، فن�سبة عدد الأبحاث لعدد اأع�ساء 

الأخرى  بالكليات  مقارنة  ال�سيدلة  بكلية  الأعلى  هي  التدري�س  هيئة 

للجامعة، فيما حتتل كلية ال�سيدلة املرتبة الأوىل بحثياً للعام املن�سرم 

على الوطن العربي، وحتتل احلادي واخلم�سني على م�ستوى العامل. 

م�شروعات متميزة

ال�سقر  عبداهلل  الدكتور  للم�ساريع  اجلامعة  وكيل  األقى  ذلك  بعد 

كلمة معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر، حيث قال: »يعد ميدان 

البحث العلمي ركيزة رئي�سة لبناء دولة متمكنة يكون لها مكانة مرموقة 

بني بلدان العامل ت�سمن ل�سعبها الُرقي والرخاء، ولذلك كانت مملكتنا 

بن عبدالعزيز  �سلمان  امللك  ال�سريفني  بقيادة خادم احلرمني  احلبيبة 

وويل عهده الأم��ني الأم��ر حممد بن �سلمان حفظهما اهلل تويل هذا 

اجلانب جل الهتمام ليكون للمملكة حيز يف م�ساف الدول العظمى يف 

�ستى املجالت، فكانت لقيادتنا روؤية طموحة ت�سعى مل�ستقبل زاهر وتنمية 

م�ستدامة للنهو�س بالوطن واملواطن وت�ستند على اقت�ساد معريف م�ساند 

للموارد القت�سادية الأخرى التي مّن اهلل بها على بالدنا، ومتا�سياً مع 

الكبر  الهتمام  العلمي  البحث  �سعود  امللك  اأولت جامعة  الروؤية  هذه 

بيئة علمية  اليوم  وتعترب اجلامعة  التقدم  يواكب  علمياً  لكونها �سرحاً 

للعلماء  تُهيئه من جو علمي خ�سب  ملا  العلمي  البحث  لتطور  منا�سبة 

يف  �ساهم  ومتويل مما  اإمكانيات  من  توفره  ومبا  والطالب  والباحثني 

حتفيز من�سوبيها من باحثني وطالب للتميز العلمي وخلق بيئة بحثية 

تناف�سية مميزة، ويُعد لقاوؤنا يف يوم البحث العلمي الثامن بكلية ال�سيدلة 

ثمرة من ثمار هذا الهتمام لنحتفل �سوياً بتميز 200 طالب وطالبة من 

طالب كلية ال�سيدلة الذين قاموا حتت اإ�سراف نخبة من اأع�ساء هيئة 

التدري�س باجلامعة من اإجناز اأكرث من 116 م�سروعاً مميزاً«.

اإبداع ومتيز

العلمي  البحث  يوم  كلمتها عن  العي�سى  اإينا�س  الدكتورة  األقت  كما   

رحب بكم يف منا�سبة 
ُ
بكلية ال�سيدلة قائلة: »يزيدين فخر واإعتزاز اأن اأ

علمية بحثية يقودها حما�س ع�سوات واأع�ساء هيئة التدري�س، وقودها 

طالب وطالبات اجلامعة، ففي زمن الروؤية والتحول لي�س اأمامنا اإل اأن 

نُبدع ونتميز، ل يكفي اليوم اأن نَُخِرج ب�سهادات علمية دون هذه املهارات 

احلقيقية التي يُك�سبها لهم البحث العلمي«.

 واألقت الدكتورة مها الر�سيد رئي�سة يوم البحث العلمي الثامن، كلمة عن 

تطور البحث يف كلية ال�سيدلة عاماً عن عام اآخر، كما اأعربت الدكتورة نورة 

الزومان وكيلة كلية ال�سيدلة عن فخرها واعتزازها بطالب وطالبات الكلية 

واإجنازاتهم.  ثم حلت الدكتورة �سيناء العقيل اأ�ستاذ م�سارك يف ق�سم ال�سيدلة 

الإكلينيكية كمتحدث �سرف يف اليوم الأول، حيث اأ�سادت باأهمية م�ساهمة 

طلبة البكالوريو�س يف الأبحاث العلمية وفائدتها امل�سرتكة التي تعود على الطلبة 

امل�سرفني  واأ���س��ات��ذت��ه��م 

ع��ام،  ب�سكل  وللجامعة 

و�ساركها يف اليوم الثاين 

العنزي،  فار�س  الدكتور 

ح��ي��ث ط���رح م��و���س��وًع��ا 

ع����ن ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 

اإىل  بالإ�سافة  الناجح، 

الدكتور اأورازيو تاقليتايل 

���س��ك��اف��ات��ي ال�����ذي حل 

متحدثاً �سيفاً من جامعة 

الثاين  فيديريكو  نابويل 

بامل�ساركة  اإيطاليا  م��ن 

م��ع ب��رن��ام��ج الإ����س���راف 

اخلارجي امل�سرتك، حيث 

األقى كلمة عن املنتجات 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ك��م�����س��در 

متميز للكيمياء اجلديدة 

والن�ساط البيولوجي.  

مبدينة الطالبات
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لل�ش�ؤون  اجلامعة  وك��ي��ل  افتتح 

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

وبح�ش�ر  -م�ؤخًرا-  النمي  حممد 

الدكت�ر  العليا  ال��درا���ش��ات  عميد 

عادل الهدلق وعميد �ش�ؤون القب�ل 

والت�شجيل الدكت�ر با�شل ال�شدحان 

وامل�شرف العام على املركز ال�طني 

ب���زارة  التعليمي  املهني  للتط�ير 

التعليم الدكت�ر حممد املقبل اللقاء 

العلمي الرابع لكلية الرتبية بعن�ان 

�شمن  الأكادميية«  الربامج  »تط�ير 

�شل�شلة لقاءات مبادرة »حت�ل اأدوار 

اململكة  روؤي����ة  وف���ق  ال��رتب��ي��ة  كلية 

.»2030

ثقة كبرية

وق����د اأو����ش���ح وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

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

كلمته  يف  النمي  حممد  ال��دك��ت���ر 

هذا  يف  م�شاركته  اأن  الفتتاحية 

يف  ال��ك��ب��رة  لثقته  ج���اءت  ال��ل��ق��اء 

كفاءات  من  متلكه  ملا  الرتبية  كلية 

احلايل  احلراك  ت�جيه  يف  متميزة 

ليت�افق مع روؤية اململكة 2030. 

امل�����ش��ت���ي��ات  اإىل  اأ�����ش����ار  ك��م��ا 

الرتبية  كلية  التي حققتها  املتقدمة 

كانت  حيث  العاملي،  امل�شت�ى  على 

يف  عاملياً  كلية  مائة  اأف�شل  �شمن 

 ،2017 ل��ع��ام  �شنغهاي  ت�شنيف 

–كما  اجلامعة  طم�حات  اأن  اإل 

اأن  الكليات–  جميع  يف  احل��ال  ه� 

واأن  ال��ت��ق��دم  يف  ال��رتب��ي��ة  ت�شتمر 

الكلية  على خمرجات  هذا  ينعك�س 

يف  املناف�شة  على  خريجيها  وقدرة 

�ش�ق العمل.

باملعلمني العناية.. 

التعليم  نتائج طالب  اأن  اأكد  كما 

ويف  املحلية  الختبارات  يف  العام 

هاج�شاً  ميثل  الدولية  الدرا�شات 

ل���دى ك��ل م�����ش���ؤول وم����اط���ن، ول 

تعليمنا  م�شت�ى  يتح�شن  اأن  ميكن 

ما مل تتم العناية مب�شت�ى معلمينا، 

م�ش�ؤولية  الرتبية  كليات  على  ويقع 

قادرين  معلمني  تخريج  يف  كبرة 

على التاأثر يف اأداء الطالب وعلى 

لهم،  ال�شفية  البيئة  م��ع  التكيف 

وما مل ي�جد انتقاء دقيق ملدخالت 

مميز  تعليم  وتقدمي  الرتبية  كليات 

ل��ه��م م��ب��ن��ي ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اخل���ربة 

كليات  تتمكن  ف��ل��ن  ال��ت��دري�����ش��ي��ة، 

الإ���ش��ه��ام يف حت�شني  ال��رتب��ي��ة م��ن 

واقع التعليم العام يف اململكة.

تاأثري على اأداء اخلريجني

لل�ش�ؤون  اجلامعة  وكيل  واأو�شح 

اجلامعة  اأن  والأكادميية  التعليمية 

تقدمي  يف  الرتبية  كلية  على  تع�ل 

ب���رام���ج ن���ع��ي��ة ل��ل��م��ع��ل��م��ني وف��ق 

ت�جهات وزارة التعليم الأخرة نح� 

برامج اإعداد املعلم. 

تتميز  اأن  يف  اجلامعة  وتطمح 

بالتاأثر  تقدمها  التي  الربامج  هذه 

اخل��ري��ج��ني،  اأداء  م�����ش��ت���ى  ع��ل��ى 

تعينهم  التي  باخلربات  وتزويدهم 

مهنة  ال��ق���ي يف  الن���ط���الق  ع��ل��ى 

الت�ظيف  جهات  وتعطي  التعليم، 

كما  غرهم.  عن  بتميزهم  قناعة 

الرتبية  كلية  على  اجلامعة  تع�ل 

للمعلمني  لربامج  من��اذج  تقدمي  يف 

ال�شع�دية  اجلامعات  منها  ت�شتفيد 

الإمكانات  لديها  فالكلية  الأخ��رى، 

كما  وامل��م��ي��زة،  ال��ك��ب��رة  الب�شرية 

ت��ت���ف��ر ل��ه��ا الإم���ك���ان���ات امل���ادي���ة، 

تعينها  ال��ت��ي  ال��ط���ي��ل��ة  واخل�����ربة 

م�شت�ى  على  التغير  ق��ي��ادة  على 

ال�شع�دية. اجلامعات 

اجلامعة  وك��ال��ة  دع��م  اأك���د  كما 

التعليمية والأكادميية لهذا  لل�ش�ؤون 

اللقاء العلمي وما ي�شاحبه من ور�س 

لإعداد  برامج  لبناء  انطالقة  عمل 

بها  تنفرد  ميزات  حتمل  املعلمني 

اجلامعة عن غرها من اجلامعات، 

مع ا�شتفادتها من التجارب ال�طنية 

والعاملية.  والإقليمية 

دفع التنمية الب�شرية

عميد  اأو�شح  اآخ��ر  جانب  وعلى 

ع��ادل  ال��دك��ت���ر  العليا  ال��درا���ش��ات 

كاأحد  ياأتي  اللقاء  هذا  اأن  الهدلق 

م�شرة  دف���ع  يف  امل��ه��م��ة  الأب���ع���اد 

ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ة والرت����ق����اء 

عن�شراً  لتك�ن  وقدراتها  مبكاناتها 

اململكة  روؤي����ة  حت��ق��ي��ق  يف  ف��اع��اًل 

يف  ت��اأت��ي  ال��رتب��ي��ة  فكلية   .  2030
حيث  من  اجلامعة  كليات  �شدارة 

ب��رام��ج ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا ال��ت��ي 

برناجماً   29 بلغت  حيث  تطرحها 

من  دك��ت���راه«   8 ماج�شتر-   21«

عليا  درا�شات  176برنامج  اإجمايل 

كما   ،16.5% اإىل  ت�شل  بن�شبة 

ي��ف���ق ع���دد ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 

الرتبية  بكلية  العليا  الدرا�شات  يف 

ال�شحية  ال��ك��ل��ي��ات  يف  ن��ظ��ره��م 

الطالب  اأع��داد  من  يقرتب  ويكاد 

العليا  الدرا�شات  بربامج  امللتحقني 

يف الكليات العلمية.

تطوير للمناف�شة.. عاملًيا

اأهمية  اإىل  الهدلق  د.  اأ�شار  كما 

ملا  العليا  الدرا�شات  برامج  تط�ير 

املعرفية  امل�شتجدات  علينا  تفر�شه 

امل�ؤ�ش�شات  بني  واملناف�شة  املتنامية، 

اململكة  روؤي��ة  وت�جهات  التعليمية، 

2030 يف اأن ت�شبح خم�س جامعات 
اأف�شل  م��ن  الأق����ل  ع��ل��ى  ���ش��ع���دي��ة 

عام  بحل�ل  دولية  جامعة   »200«

الطالب  ف�شاًل عن متكني  2030؛ 
مقارنة  متقدمة  نتائج  اإح��راز   من 

مبت��شط النتائج الدولية واحل�ش�ل 

امل�ؤ�شرات  يف  متقدم  ت�شنيف  على 

الأمر  التعليمي،  للتح�شيل  العاملية 

هذه  م�شاعدة  �شرورة  يحتم  الذي 

ومتيزها  اأدائها  تط�ير  يف  الربامج 

روؤي��ة  ط��م���ح��ات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 

 .2030
خ��ط���ات  اأوىل  اأن  واأو�����ش����ح 

ال������ش��ع  ت�شخي�س  ه���  ال��ت��ط���ي��ر 

احل������ايل وت����ق�����مي واق������ع ب���رام���ج 

عن  باجلامعة  العليا  ال��درا���ش��ات 

تقي�س  ل��ل��ج���دة  م���ؤ���ش��رات  ط��ري��ق 

ف��ع��ال��ي��ة واإن��ت��اج��ي��ة ت��ل��ك ال��ربام��ج 

اأهم  امل�ؤ�شرات  هذه  تعك�س  بحيث 

واملخرجات  والعمليات  املدخالت 

والكيفية  الكمية  اجل�انب  وتغطي 

املهمة للربنامج .

 

اإ�شرتاتيجي الرتبية.. �شريك 

واأ�شار امل�شرف العام على املركز 

التعليمي  املهني  للتط�ير  ال�طني 

ب�زارة التعليم الدكت�ر حممد املقبل 

برامج  لتحديث  ال���زارة  اجتاه  اإىل 

العاملني يف  املهني جلميع  التط�ير 

برامج  خالل  من  والتعليم  الرتبية 

املدى،  وق�شرة  ومت��شطة  ط�يلة 

املركز  اأن  املقبل  الدكت�ر  اأك��د  كما 

ك�شريك  الرتبية  كلية  على  ي��ع���ل 

يتعلق  فيما  وخا�شة  ا�شرتاتيجي، 

برامج  وت�شميم  البحثية  باجل�انب 

التط�ير املهني . 

حتول �فقًا للر�ؤية

اأك����د ع��م��ي��د كلية  وم���ن ج��ان��ب��ه 

يف  ال�شايع  فهد  ال��دك��ت���ر  الرتبية 

اأطلقت  ال��رتب��ي��ة  كلية  اأن  كلمته 

اململكة  روؤية  من  انطالقاً  مبادرتها 

2030 وما ارتبط بها من مبادرات 
التعليم  وزارة  ت�����ش��ع��ى  ط��م���ح��ة 

منظ�مة  تط�ير  اأجل  من  لتحقيقها 

اململكة  يف  وال��ع��ايل  العام  التعليم 

مع  وت��زام��ن��اً  ال�����ش��ع���دي��ة،  العربية 

اإطالق اجلامعة ملبادرتها الطم�حة 

ملنظمة  �شع�د  امللك  جامعة  »حت�ل 

ا�شتقالليتها«،  ل��ه��ا  رب��ح��ي��ة  غ��ر 

ه��ذا  ب��داي��ة  ال��رتب��ي��ة  كلية  د���ش��ن��ت 

ال��ف�����ش��ل ال���درا����ش���ي ال���درا����ش���ي، 

مدير  معايل  م��ن  كرمية  وب��رع��اي��ة 

اجلامعة مبادرتها »حت�ل اأدوار كلية 

الرتبية وفق روؤية اململكة »2030«، 

وحددت لهذا التح�ل اأربعة حماور 

واحلك�مة،  الهيكلة  وه��ي  رئي�شة، 

تط�ير  الأكادميية،  الربامج  تط�ير 

والبحث  العليا  الدرا�شات  برامج 

لتحقيق  الكلية  وت�شعى  التط�ير، 

مع  فاعلة  �شراكة  خ��الل  من  ذل��ك 

جميع الأطراف ذوي العالقة �ش�اًء 

من داخل اجلامعة اأو خارجها.  

بناء برامج تخ�ش�شية

لل�ش�ؤون  الكلية  وك��ي��ل  ب��ني  كما 

الأك����ادمي����ي����ة ال����دك����ت�����ر ���ش��ع��ي��د 

ال�شمراين اأن حم�ر تط�ير الربامج 

البكال�ري��س  ملرحلة  الأك��ادمي��ي��ة 

يرتكز على ثالثة برامج رئي�شة هي: 

التخ�ش�شية،  الأكادميية  الربامج 

ب��رام��ج اإع����داد وت��ط���ي��ر امل��م��ار���س 

ال���رتب����ي وجت����ي���د امل��م��ار���ش��ات. 

ال��ربام��ج على عدد  وحت��ت���ي ه��ذه 

بناء  ت�شمل  امل��ح��ددة  امل�شاريع  من 

التي  الأق�شام  تخ�ش�شية يف  برامج 

ميكن اأن تطرح برامج غر ترب�ية، 

اإقرارها  حلني  اعتمادها  ومتابعة 

برامج  وبناء  الخت�شا�س  جهة  من 

اإعداد وتط�ير املمار�س الرتب�ي ملا 

ومتابعة  البكال�ري��س،  مرحلة  بعد 

جهة  من  اإقراراها  اعتمادها حلني 

اإج���راءات  وحت�شني  الخت�شا�س، 

ال���ق���ب����ل، وحت�����ش��ني ال��ت��دري�����س، 

وحت�شني اخلربات امليدانية.

ثالثة برامج

الكلية  وكيل  اأو���ش��ح  جهته  وم��ن 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات 

تط�ير  اأن  ال�شالمة  حم�د  الدكت�ر 

يرتكز  العليا  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج 

الربامج  رئي�شة:  برامج  ثالثة  على 

امل�شتمر  التعليم  برامج  العتيادية، 

»درا�شات عليا – دبل�مات«، جت�يد 

الربامج  هذه  وحتت�ي  املمار�شات. 

امل�����ش��اري��ع ال��ت��ال��ي��ة ت��ط���ي��ر ب��رام��ج 

قائمة، متابعة �شر اعتمادها حلني 

الخت�شا�س،  جهة  م��ن  اإق���راره���ا 

بناء برامج جديدة  واختيار برامج 

برامج  وبناء  »العتيادية«،  قائمة 

بينية«،  برامج  تك�ن  »ق��د  جديدة 

القب�ل، وحت�شني  اإجراءات  حت�شني 

ال���ت���دري�������س، وحت�����ش��ني اخل����ربات 

وجت�يد  »التخ�ش�شية«  امليدانية 

العلمية. الر�شائل 

علميتان جل�شتان 

ت�شمن  اللقاء  اأن  بالذكر  جدير 

الأوىل  علميتني،  جل�شتني  ع��ق��د 

وتراأ�شها اأ.د. �شعيد ال�شمراين وكيل 

الأكادميية  لل�ش�ؤون  الرتبية  كلية 

بنت  ع��ب��ر  د.  اجل��ل�����ش��ة  وم���ق���ررة 

حممد العرفج ع�ش� هيئة التدري�س 

بق�شم املناهج وطرق التدري�س وقد 

ال���رق��ة الأوىل »روؤي��ة  ك��ان ع��ن���ان 

املهني  للتط�ير  ال���ط��ن��ي  امل��رك��ز 

التعليمي ودور اجلامعات يف تط�ير 

وك��ان  والأك���ادمي���ي«،  املهني  املعلم 

املقبل  حم��م��د  د.  فيها  امل��ت��ح��دث 

ال�طني  املركز  على  العام  امل�شرف 

بال�زارة،  التعليمي  املهني  للتط�ير 

»روؤى  ال��ث��ان��ي��ة  ال����رق���ة  وع���ن����ان 

يف  املعلم  اإع��داد  لربامج  تط�يرية 

فيها  املتحدث  وكان  الرتبية«،  كلية 

اأ�شتاذ  ال��ك��رمي  العبد  �شالح  اأ.د. 

اإع��داد  فريق  ورئي�س  العل�م  تعليم 

بكلية  ال��رتب���ي  امل��م��ار���س  ب��رام��ج 

الثالثة:  ال���رق��ة  وع��ن���ان  الرتبية، 

»خطة كلية الرتبية لتط�ير الربامج 

الأكادميية«، وكان املتحدث فيها د. 

كلية  وكيلة  م�شاعدة  الكثري  خل�د 

الرتبية لل�ش�ؤون الأكادميية.

�رقات .. ثالث

د.  فرتاأ�شها  الثانية  اجلل�شة  اأما 

الرتبية  كلية  وكيل  ال�شالمة  حم�د 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات 

م�شاعدة  مع��س  ربى  د.  ومقررتها 

وكيلة كلية الرتبية للدرا�شات العليا 

عن�انها  وك���ان  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 

العليا  الدرا�شات  برامج  »ت�جهات 

ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع���د« وحت���دث 

وكيل  امل���رع��ي  �شليمان  اأ.د.  فيها 

لل�ش�ؤون  العليا  الدرا�شات  عمادة 

الثانية  ال���رق��ة  اأم���ا  الأك��ادمي��ي��ة، 

ف��ك��ان��ت ب��ع��ن���ان »ت��ط���ي��ر ب��رام��ج 

يف  الرتبية  بكلية  العليا  الدرا�شات 

وك��ان  العاملية«،  املمار�شات  �ش�ء 

ال�شعيبي  عبدالرحمن  د.  املتحدث 

مقرر برنامج التعليم امل�شتمر بكلية 

الثالثة  ال���رق��ة  وع��ن���ان  ال��رتب��ي��ة 

التعليمية  امل��م��ار���ش��ات  »جت����ي���د 

يف  الرتبية  بكلية  العليا  للدرا�شات 

وكان   ،»2030 اململكة  روؤي��ة  �ش�ء 

م�شرف  املغرة  حم�د  د.  املتحدث 

بكلية  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����ش���ات  وح����دة 

الرتبية.

من  ع��دداً  الربنامج  ت�شمن  كما 

ور�س العمل امل�شاحبة التي تناولت 

تط�ير  ور�شة  التايل:  امل��ش�عات 

الربامج التخ�ش�شية، ور�شة تط�ير 

ال��رتب���ي،  املمار�س  اإع���داد  ب��رام��ج 

ور�شة  امل��م��ار���ش��ات،  جت�يد  ور���ش��ة 

اختيار م��ش�عات اخلطط  معاير 

اإج���راءات  تط�ير  ور�شة  البحثية، 

و�شروط القب�ل للدرا�شات العليا .

كلية  عميد  ت��ق��دم  اخل��ت��ام  ويف 

ل�كيل  اجل��زي��ل  بال�شكر  ال��رتب��ي��ة 

اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش����ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

تقدمي  يف  وامل�شاركني  والأكادميية 

ال��زم��الء  وجل��م��ي��ع  علمية  اأوراق 

من  الكلية  من�ش�بي  وال��زم��ي��الت 

وامل�ظفني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

والطالب على ح�ش�رهم وتفاعلهم 

مع اأن�شطة الكلية. 

د. النمي يفتتح امل�ؤمتر

»التربية« تناقش تطوير البرامج األكاديمية
د. النمي: »التربية« ضمن أفضل مائة كلية عالميًا

د. الهدلق: الكلية تطرح 29 برنامجًا للدراسات العليا من إجمالي 176برنامجًا

د. المقبل: الوزارة تتجه لتحديث برامج التطوير المهني للعاملين في التربية والتعليم
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بت�شريف وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون 

الدكت�ر  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

حم��م��د ال��ن��م��ي، اأق��ي��م م����ؤخ���راً يف 

لقاء  اجلامعة  ببه�  الدرعية  قاعة 

اجلامعي  للعام  ال�شن�ي  الكلية 

بح�ش�ر،  وذل��ك  1439/1438ه،� 
الأق�����ش��ام  وروؤ����ش���اء  الكلية  وك���اء 

واأع�شاء هيئة التدري�س والإداريني.

ب���داأ ال��ل��ق��اء ب��اآي��ات م��ن ال��ذك��ر 

احلكيم، ثم األقى عميد كلية الرتبية 

رحب  كلمة  ال�شايع  فهد  الدكت�ر 

فيها برعاية وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون 

اللقاء،  لهذا  والأكادميية  التعليمية 

لزمائه  اجلزيل  �شكره  ق��دم  كما 

ح�ش�رهم  على  الكلية  من�ش�بي 

اأن�شطة  يف  امل��ت��م��ي��زة  وج��ه���ده��م 

العام،  الكلية خال هذا  وفعاليات 

الذين  ال��زم��اء  بجه�د  اأ���ش��اد  كما 

�شيكرم�ن يف هذا اللقاء، واأ�شار اإىل 

اأن من حقهم على الكلية تكرميهم 

بذل�ه  ما  على  لهم  ال�شكر  وتقدمي 

عملهم  ف��رتة  خ��ال  اإ�شهامات  من 

من  بالعديد  حفلت  والتي  بالكلية 

الدكت�ر  ا�شتعر�س  كما  الإجنازات، 

الكلية خال  اإجنازات  اأهم  ال�شايع 

وامل�شاريع  احلايل  الدرا�شي  العام 

الكلية  �شتعمل  ال��ت��ي  التط�يرية 

القادم  العام  خال  حتقيقها  على 

مب�شيئة اهلل تعاىل.

الدكت�ر عبداهلل  األقى  بعد ذلك 

زمائه  عن  نيابة  كلمة  العجاجي 

الدكت�ر  األ��ق��ى  كما  امل��ت��ق��اع��دي��ن، 

عمر املفدى كلمة نيابة عن زمائه 

كلمة  اأم��ا  ال�شع�ديني،  املتعاقدين 

روؤ���ش��اء الأق�����ش��ام ف��األ��ق��اه��ا نيابة 

عنهم الدكت�ر حممد العمر، وكلمة 

املتعاقدين غري ال�شع�ديني واألقاها 

نيابة عنهم الدكت�ر علي حنفي .

لل�ش�ؤون  اجلامعة  وكيل  واأل��ق��ى 

�شكر  كلمة  والأكادميية  التعليمية 

ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع م��ن�����ش���ب��ي ال��ك��ل��ي��ة 

وامل��ح��ت��ف��ى ب��ه��م، واأ����ش���اد ب��ال��دور 

حتقيق  يف  الرتبية  لكلية  الريادي 

اخل��ط��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وال��روؤي��ة 

اأث��ن��ى  ك��م��ا  للجامعة،  ال��ت��ط���ي��ري��ة 

اأدوارها  الكلية لتح�ل  على مبادرة 

اأكد  وفق روؤية اململكة 2030، كما 

للحراك  امل�شتمر  اجل��ام��ع��ة  دع��م 

التط�يري يف الكلية.

الدكت�ر  ق��ام  اللقاء  خ��ت��ام  ويف 

حممد النمي مب�شاركة �شم� الأمري 

الدكت�ر �شع�د بن �شلمان بن حممد 

من  بهم  املحتفى  بتكرمي  �شع�د  اآل 

هيئة  اأع�شاء  من  الكلية  من�ش�بي 

التدري�س وامل�ظفني. 

كتبت: مرمي العوي�ض

م�ؤخًرا  اجلغرافيا  ق�شم  احتفى 

ب��اخ��ت��ت��ام اإجن����ازات����ه واأن�����ش��ط��ت��ه 

لعام   »54« رق��م  دفعة  وخريجاته 

ف��ق��رات  ب�����داأت   .1439/1438
باآيات من كتاب اهلل تعاىل،  احلفل 

ومن ثم كلمة ترحيبية األقتها الطالبة 

ال�شام  ت��اه��ا  ال�شمري  ع���ذاري 

امللكي، وقد حمل احل�ش�ر باأيديهن 

ال�شع�دية،  والأع��ام  الت�حيد  راية 

امللكي  ال�شام  ي��رددن  وهن  ووقفن 

ال�طن  ل��ه��ذا  لنتمائهن  اح��رتاًم��ا 

وتقديراً لإجنازاته.

األقت وكيلة ق�شم اجلغرافيا  ثم   

عربت  كلمة  اخليل  اأب��ا  اأ�شماء  د. 

ق�شم  باإجنازات  �شعادتها  عن  فيها 

يقل  ل  الذي  العام  لهذا  اجلغرافيا 

املا�شية،  الأع���ام  من  �شابقيه  عن 

ومن اأهمها تخريج دفعة »54« لعام 

1439/1438، ومن ثم قدمت دروع 
املزروع  د.لطيفة  من:  لكل  تذكارية 

الذي قدمتها من  تقديراً جله�دها 

اإجنازات للق�شم من خال م�شريتها 

التعليمية، بعد ذلك �شكرت اأ. جهان 

بحكم  املثمر  تعاونها  على  اخلليف 

عملها كنائبة لل�كيلة بالق�شم وهناأت 

كل من اأ. م��شي ال�شائق واأ. و�شمية 

درج��ة  ع��ل��ى  حل�ش�لهن  العتيبي 

املاج�شتري.

اخلريجات  م�شرية  ب���داأت  ث��م   

العلمية  وال��درج��ات  امل��راح��ل  بكل 

البكال�ري��س، املاج�شتري والدكت�راه 

وتفاعل  الأو���ش��ح��ة  يلب�شن  وه���ن 

اجلميع معهن بالتهنئة والتربيكات، 

بعدد  اإح�شائية  عر�س  مت  ثم  ومن 

اجلغرافيا عر�شت  ق�شم  من�ش�بات 

ملكتب  الإداري��ة  الهيكلة  من خالها 

و�شكر  اجل��غ��راف��ي��ا  ق�����ش��م  وك��ي��ل��ة 

بق�شم  الداخلية  وال�حدات  للجان 

اإجنازات  اجلغرافيا ملا قمن به من 

خال عام 1438/ 1439 وعر�س 

اجلغرافيا  ق�شم  من�ش�بات  لعدد 

وطالبات  واإداري����ات  ع�ش�ات  م��ن 

من  املختلفة  باأن�اعها  والإجن��ازات 

داخلية،  اجتماعات  علمية،  ج�ائز 

البحث  وح��دة  باأن�شطة  م�شاركات 

مناق�شات  الآداب،  كلية  يف  العلمي 

م��ع��ار���س،  علمية،  ور����س  علمية، 

حم���ا����ش���رات، ج���ه���ات ت��دري��ب��ي��ة 

علمية،  لقاءات  ميدانية،  وزي��ارات 

علمية  وم���ؤل��ف��ات  علمي  واإن���ت���اج 

من  مقتطفات  عر�س  مت  ثم  وم��ن 

جميع الأن�شطة التي نظمت بق�شم 

 1439/1438 ل��ع��ام  اجل��غ��راف��ي��ا 

املتف�قات  الطالبات  ك��رمي  مت  ث��م 

ال�شرف  مرتبة  على  واحلا�شات 

الأول  الدرا�شي  بالف�شلني  الثانية 

الطالبة  تهنئة  مت  وبعدهن  والأول 

املثالية هياء بنت اإبراهيم بن ح�شن 

اخلريجي.

 ويف ختام احلفل مت تكرمي جميع 

دفعة  اجلغرافيا  بق�شم  اخلريجات 

النح�  على  عددهن  وك��ان   ،»54«

التايل: مرحلة البكال�ري��س »51«، 

الدكت�راه   ،»6« املاج�شتري  مرحلة 

على  جميعهن  �شعدن  بعدها   ،»2«

ق�شم  وك��ي��ل��ة  وا���ش��ت��دع��ني  املن�شة 

اجلغرافيا د. اأ�شماء عبدالعزيز اأبا 

يحمل  �شندوق  بفتح  لتق�م  اخليل 

هدايا تذكارية لها تقديراً جله�دها 

الي�م  هذا  يف  الفرحة  و�شاركتهن 

بتقطيع كعكة التخرج .

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة 

الدكت�ر بدران العمر، نظمت وكالة 

واجل����دة  للتط�ير  الهند�شة  كلية 

م�ؤخًرا »ملتقى اخلريجني اخلام�س« 

الهند�شة، وذلك �شمن  كلية  به�  يف 

اجله�د التي تق�م بها الكلية لتعزيز 

العاقة والت�ا�شل مع خريجيها. 

معايل  عن  -نيابة  امللتقى  �شرف 

اجلامعة  وك��ي��ل  اجل��ام��ع��ة-  م��دي��ر 

للم�شاريع الدكت�ر عبداهلل ال�شقري، 

امل�شلم  ح��م���د  ب��ن  زي���اد  واملهند�س 

للهند�شة  للرئي�س  التنفيذي  النائب 

الإل��ك��رتون��ي��ات  ل�شركة  وال��ت��ط���ي��ر 

امل��ت��ق��دم��ة وع�����دد م���ن م�����ش���ؤويل 

للملتقى«،  الف�شي  »الداعم  ال�شركة 

واملهند�س اإبراهيم ال�شايع مدير عام 

الإ�شرتاتيجي  احل�شري  التخطيط 

بالهيئة العليا لتط�ير مدينة الريا�س 

امللتقى«،  يف  ال��رئ��ي�����س  »امل��ت��ح��دث 

احل��رك��ان  عبداللطيف  واملهند�س 

الأمني العام املكلف للهيئة ال�شع�دية 

 150 ح�ايل  وبح�ش�ر  للمهند�شني 

اإىل  اإ���ش��اف��ة  الكلية،  خريجي  م��ن 

زاهد  وليد  الدكت�ر  الكلية  عميد 

الأق�����ش��ام  وروؤ���ش��اء  الكلية  ووك���اء 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  وع��دد 

ومن�ش�بي اإدارة الكلية.

عميد  من  برتحيب  امللتقى  ب��داأ 

ملتقى  اأهداف  ا�شتعر�س  ثم  الكلية 

اخل��ري��ج��ني وال���دع���م امل��ت���ق��ع من 

األقى  ذل��ك  بعد  الكلية.  خريجي 

كلمة  ال�شقري  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت���ر 

تف�شل  ثم  املدير،  معايل  عن  نيابة 

املهند�س اإبراهيم ال�شايع باإلقاء كلمة 

العملية  جتربته  ع��ن  فيها  حت��دث 

والعلمية وروؤيته عن مكانة واإمكانات 

ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ش��ة وم���ا ت��ق��دم��ه من 

ُفتح  ذلك  وبعد  للمجتمع.  خدمات 

جمال املداخات واحل�ار للح�ش�ر 

ملدة �شاعة. 

املتف�قني  الطلبة  برنامج  اأق��ام 

امللك  مل��رك��ز  زي����ارة  وامل���ه���ب��ني 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ح���ار ال���ط��ن��ي، 

العنزي  حمدة  الدكت�رة  ب�شحبة 

م�������ش���اع���دة م����دي����ر ال���ربن���ام���ج 

م��شي  الأ����ش���ت���اذة  وامل�����ش��رف��ات 

الري�س والأ�شتاذة ا�شتياق الق�شري، 

الطالبات  من  طالبة  ع�شر  و�شتة 

خمتلف  من  وامل�هبات  املتف�قات 

كليات اجلامعة.

ا�شتقبل الطالبات م�شرفات من 

حيث  امل�ؤمترات،  قاعة  يف  املركز 

املركز  عن  تعريفياً  عر�شاً  قدمن 

�شمل اخلارطة الفكرية، والت�ا�شل 

ون��دوات،  لقاءات  من  املجتمع  مع 

ثم ت�جهت الطالبات لزيارة قاعة 

وقاعة  احل���ار،  اأكادميية  تدريب 

ومعر�س  احل�شني،  �شالح  ال�شيخ 

باملركز،  اخلا�شة  لل�ش�ر  م�شغر 

هدايا  بتقدمي  ال��زي��ارة  وان��ت��ه��ت 

ت��ذك��اري��ة وت��ع��ري��ف��ي��ة م��ن امل��رك��ز 

للطالبات وامل�شرفات.

»التربية« تقيم لقاءها السنوي

»الجغرافيا« يختتم األنشطة ويحتفي 
بدفعة 54 

افتتاح ملتقـى خريجي الهندسة الخامس

»الطلبة المتفوقون« يزورون مركز الملك 
عبدالعزيز للحوار الوطني     

بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
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»الطبية« تنظم »اللقاء المفتوح«

د. التميمي تحصد جائزة التميز العلمي عن كتابها الجديد

تفعيل استديوهات إعالم الطالبات وإطالق فيلم ومجلة إذاعية

معهد النانو يشارك في مؤتمر التعاون الدولي

كتب: م�ساعد الغنيم

»اللقاء  الطبية  امل��دي��ن��ة  نظمت 

يف  اأقيم  والذي  ملن�سوبيها،  املفتوح« 

القاعة الكربى بكلية الطب.

مت خ����ال ال��ل��ق��اء ا���س��ت��ع��را���ض 

اجلامعية  الطبية  املدينة  اإجن��ازات 

وم�����س��اري��ع��ه��ا   2017 ع���ام  خ���ال 

م،   2018 لعام  وخطتها  امل�ستقبلية 

التنفيذي  العام  املدير  اللقاء  ح�سر 

الدكتور  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

كلية  وعميد  املعمر،  عبدالرحمن 

واملدير  فودة،  خالد  الدكتور  الطب 

باملدينة  ال�سحية  لل�سوؤون  التنفيذي 

في�سل  الدكتور  اجلامعية  الطبية 

ال�سيف ووكاء كلية الطب، وروؤ�ساء 

الإدارات،  ومدراء  الطبية،  الأق�سام 

باملدينة  وال�ست�ساريني  والأط��ب��اء 

الطبية اجلامعية.

وقال د. املعمر اإن اللقاء ال�سنوي 

من�سوبي  لإط���اع  فر�سة  امل��ف��ت��وح 

اأبرز  على  اجلامعية  الطبية  املدينة 

ما مت اجنازه خال العام وا�ستعرا�ض 

للمدينة  الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 

ت�سوراً  مقدماً  اجلامعية،  الطبية 

للعام  املعتمدة  التطويرية  للربامج 

2018، ومنها برنامج حتول املدينة 
الطبية اجلامعية للتعاون مع القطاع 

احل�سور  ط��رح  ذل��ك  بعد  اخلا�ض، 

ثم  مقرحاتهم،  وعر�سوا  اأ�سئلتهم 

بداأت مرا�سم التكرمي.

التميمي  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  ح��ازت 

للطالبات،  الإع����ام  ق�سم  وك��ي��ل��ة 

اللغة  بق�سم  امل�����س��ارك  والأ���س��ت��اذ 

على  الآداب،  ب��ك��ل��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

للتميز  �سعود  امللك  جامعة  جائزة 

ال��ت��خ�����س�����س��ات  ال��ع��ل��م��ي يف ف����رع 

منا�سفة  والجتماعية  الإن�سانية 

���رة  ع����ن ك���ت���اب »حت�������ولت ال�������سّ

اجلماهرية  الذاتية وممار�ساتها 

وذلك  العربي«،  الربيع  ثورات  بعد 

رع��اه  وال���ذي  اخلتامي  احل��ف��ل  يف 

���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 

عبدالعزيز  ب��ن  ب��ن��در  ب��ن  في�سل 

دورتها  يف  الريا�ض،  منطقة  اأم��ر 

ال�سابعة وتكرمي الفائزين، وذلك يف 

قاعة ال�سيخ حمد اجلا�سر بجامعة 

امللك �سعود. 

ال�سوء على عدد  الكتاب   �سلط 

ال�سخ�سيات  م���ن 

ذاكرة  يف  احلا�سرة 

وقدمت  الرقميني، 

من حتولت  من��اذج 

ال����ذات����ي  الأدب 

م���ن خ����ال ر���س��د 

ال�سخ�سية  للمواقع 

�سات،  �سناب  على 

توير  اإن�����س��ت��غ��رام، 

وفي�سبوك. 

واأزاحت التميمي 

ال�ستار عن حتولت 

مع  الذاتية  ال�سرة 

اختلفت  اإذ  الثالثة،  الألفية  دخول 

م�ستوى  ع��ل��ى  �سابقة  األ��ف��ي��ة  ع��ن 

ال�����س��ك��ل والأ����س���ل���وب وامل�����س��ام��ني 

مذهباً  �سّكل  ما  النت�سار  وطريقة 

بعني  اأخذ  للتحولت  مواكباً  نقدياً 

الرقمية  العتبار 

واجل����م����اه����ري����ة 

وال�����ق�����������س�����اي�����ا 

الج����ت����م����اع����ي����ة 

حالت  باعتبارها 

ظواهر،  ل  فردية 

كما كان يف ع�سور 

م�ست. 

وا�����س����ت����ق����راأت 

يزيد  م��ا  التميمي 

م��وؤل��ف��اً   80 ع��ل��ى 

ت��ن��اول��ت ال�����س��رة 

قرن  ع��رب  الذاتية 

بني  م��ق��ارن��ة  لتعقد  ال���زم���ان،  م��ن 

م��ن اه��ت��م ب��ال��رج��م��ة وال��ن��ق��ل عن 

اهتم  من  وبني  الغربية،  الدرا�سات 

ب��اجل��ان��ب ال��ت��اري��خ��ي وت��ط��ور اأدب 

ال�����س��رة ال��ذات��ي��ة، وم��ن رك��ز على 

ال�سرة  لدرا�سة  الإقليمي  اجلانب 

الذاتية، والهتمام النقدي باملفهوم 

وامل�سطلح. 

ال��ب��ن��اء  ال���درا����س���ة  ت��ه��م��ل  ومل   

القيمي يف حتولت ال�سرة الذاتية 

وما تركه من اأثر يف اجلماهر يف 

م�سركة  قيم  منظومة  اإر�ساء  ظل 

موؤكدة  واإن�سانية،  اإ�سامية  بني  ما 

بتعالقات  النقدي  ال��وع��ي  اأهمية 

متحولً  فناً  كونها  الذاتية،  ال�سرة 

وم��ط��واع��اً يف و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 

الجتماعي.

اكت�ساب  عند  الباحثة  وتوقفت   

ال��رق��م��ي��ة قيما  ال��ذات��ي��ة  ال�����س��رة 

ج���دي���دة، م��ن��ه��ا اجل������راأة وال��ب��وح 

على  الآخ��ري��ن  واإط��اع  واملكا�سفة 

بع�ض  على  حتفظ  دون  اليوميات 

اخل�سو�سيات.

ق�سم  ا���س��ت��دي��وه��ات  ���س��ه��دت   

وثائقي،  فيلم  اأول  اإن��ت��اج  الإع���ام 

الدكتورة  باإ�سراف  اإذاع��ي��ة  وجملة 

امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  البطريق  غ��ادة 

خ�سر  اأم���رة  والأ���س��ت��اذة  بالق�سم، 

ب��ال��ق�����س��م، ح��ي��ث قامت  امل��ح��ا���س��ر 

الطالبات بت�سوير ومونتاج اأعمالهن 

الق�سم  اإن�����س��اء  منذ  الأوىل  للمرة 

داخل ال�ستديوهات.

ل��ل��ف��ن  الأول  امل��ل��ت��ق��ى  ���س��ه��د 

وثائقي  فيلم  اأول  انطاق  والإب��داع 

طالبات  اإنتاج  من  ن�سائي  �سعودي 

وامل�����س��م��وع  امل��رئ��ي  الإع�����ام  ق�سم 

والبتول  ال�سلطان  رميا  اإع��داد  من 

ال���زي���د واجل����وه����رة ���س��ي��د اأح��م��د 

وت�����س��وي��ر ط���ال ال�����س��ع��دون ون��ور 

البلو�سي  ن��ادي��ة  وم��ون��ت��اج  ال�سالح 

الربيعة  وب�سرى  اخلليفي  ودان��ي��ة 

رميا  وم�ساعد خمرج  ال�سالح  ونور 

الربيعة  ب�سرى  واإخ���راج  ال�سلطان 

البطريق  غادة  الدكتورة  وباإ�سراف 

والأ�ستاذه رنيم اجلابري. 

تناول الفيلم ق�سة حياة الإعامية 

لاإعامية  كمثال  �ساكر«  »�سلوى 

ال�����س��ع��ودي��ة امل��ح��رف��ة، ورك���ز على 

اأبرز املحطات واملراحل يف طريقها 

الإعامي، وبالفعل مت عر�ض الفيلم 

امللتقى على  ا�سم  على رابط يحمل 

اليوتيوب.

النهائي  امل�سروع  عر�ض  ب��داأ  ثم 

وامل�سموع  املرئي  م�سار  لطالبات 

املرئي  الإنتاج  ملادة  الإع��ام  بق�سم 

اإ���س��راف  حت��ت  امل�سموع  والإن��ت��اج 

يف  اخل�������س���ر،  اأم������رة حم��م��د  اأ. 

تقرير  عر�ض  امللتقى  ت�سمن  حني 

مل��ادة  كم�سروع  الإع���ام  ق�سم  ع��ن 

تلفزيوين  وتقرير  امل��رئ��ي،  الإن��ت��اج 

الآداب  بكلية  الإع���ام  ق�سم  ع��ن 

لن�ساأة  فيه  تطرق  دقائق   8 مدته 

الأهداف  الر�سالة،  الروؤية،  الكلية، 

والإ���س��رات��ي��ج��ي��ةل��ق�����س��م الإع����ام، 

حتقيق  يف  املعينة  الو�سائل  اأه���م 

املرئي     ال�ستديو  ال�سراتيجية، 

ال���س��ت��دي��و امل�����س��م��وع، ل���ق���اء مع 

طالبات من م�سارات متعددة لق�سم 

الإعام، تبعه لقاء مع وكيلة الق�سم 

الدكتورة اأمل التميمي.

امل�سموع  الإن���ت���اج  م�����س��روع  ويف 

املجلة  من  الأول  العدد  اإ�سدار  مت 

الإذاعية »�سدى«

وه����ي جم��ل��ة اإذاع����ي����ة ث��ق��اف��ي��ة 

متعددة  دقيقة،   25 مدتها  ترفيهية 

متنوعة  موا�سيع  تتناول  الفقرات 

املجتمع،  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  ت�����س��ت��ه��دف 

باإ�سراف الأ�ستاذة رهف القحطاين. 

واجلريدة قوامها خم�ض فقرات، 

الطالبات  وانتاج  اإعداد وتقدمي  من 

البلو�سي،  ن��ادي��ة  اخلليفي،  دان��ي��ا 

نور  الزيد،  البتول  الربيعة،  ب�سرى 

ال�سالح.

جدير بالذكر اأنه مت اإطاق املجلة 

ع��ل��ى »ت���وي���ر« م��ن خ���ال ح�ساب 

خا�ض بها يحمل نف�ض ال�سم ، ويف 

اأن  خ�سر  اأم��رة  لاأ�ستاذة  ت�سريح 

الطالبات امل�ساركات يف املجلة وبقية 

طالبات امل�سار املرئي وامل�سموع قد 

بذلن جمهوداً كبراً يف اإنتاج العدد 

الأول للمجلة، على اأن يتم ا�ستكمال 

الف�سول  خ��ال  بانتظام  حلقاتها 

الدرا�سية القادمة. 

ب����دع����وة م����ن م��ك��ت��ب ال��ب��ح��ث 

و�سمن  التعليم،  ب��وزارة  والتطوير 

والتطوير  البحث  برنامج  م��ب��ادرة 

الدكتور  م��وؤخ��راً  �سارك  ب��ال��وزارة، 

املعهد  وك��ي��ل  ال��ه��زاع  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ل��ل�����س��وؤون ال��ف��ن��ي��ة وال��دك��ت��ور علي 

لل�سوؤون  امل��ع��ه��د  وك��ي��ل  ال��دل��ب��ح��ي 

املعهد،  باحثي  من  وع��دد  البحثية 

يف م���وؤمت���ر ال��ت��ع��اون ال�����دويل يف 

البحث والتطوير »R&D« باململكة 

نظمه  وال���ذي  ال�سعودية  العربية 

ب���وزارة  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  مكتب 

وزي��ر  معايل  رع��اي��ة  حت��ت  التعليم 

العي�سى،  اأح��م��د  الدكتور  التعليم 

ال��وزارة،  مببنى  الرئي�سي  بامل�سرح 

وزي��ر  م��ع��ايل  وم�ساركة  وبح�سور 

الت�سالت وتقنية املعلومات و�سمو 

عبدالعزيز  امل��ل��ك  م��دي��ن��ة  رئ��ي�����ض 

والعديد من خرباء  والتقنية  للعلوم 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ط��وي��ر من 

اجلامعات واجلهات ذات العاقة. 

وق����د اأك�����د م���ع���ايل ال���وزي���ر يف 

ك��ل��م��ت��ه الف��ت��ت��اح��ي��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

مع  وبحثية  علمية  حتالفات  اإيجاد 

الدولية  العلمية  الأب��ح��اث  م��راك��ز 

ال�ستفادة  خالها  من  ميكن  التي 

خمتلف  يف  الدولية  اخل��ربات  من 

التنمية  تهم  التي  العلمية  املجالت 

يف اململكة يف املرحلة املقبلة، داعياً 

الأ�سا�سية   امل�ستهدفات  قيا�ض  اإىل 

البحث  ملبادرة  املتوقعة  واملخرجات 

وال��ت��ط��وي��ر ب��امل��م��ل��ك��ة، ح��ت��ى ع��ام 

2020 م.
�سارك يف اأعمال املوؤمتر ممثلون 

عن اجلامعات، وزارة الطاقة، وزارة 

والتخطيط،  القت�ساد  وزارة  املياه، 

وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات، 

للعلوم  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك  م��دي��ن��ة 

واملوؤ�س�سة  اأرامكو  �سركة  والتقنية، 

العامة لتحية املياه. 

يف احلفل ال�سنوي للعلوم

جائزة ألفضل رئيس ووكيلة قسم وجوائز 
للمتميزين

احلفل  م��وؤخ��ًرا  ال��داغ��ري  نا�سر  الدكتور  العلوم  كلية  عميد  رع��ى 

اخلتامي للكلية للعام اجلامعي 1439/1438ه� وبح�سور وكاء الكلية 

وروؤ�ساء اأق�سامها ومن�سوبيها من اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني وعرب 

الدكتورة عبر  الكلية  وكيلة  كل من  الطالبات  ق�سم  املبا�سر من  البث 

وموظفات  التدري�ض  هيئة  العلوم من ع�سوات  كلية  ومن�سوبات  املدلج 

وذلك بقاعة الدرعية يف البهو الرئي�سي للجامعة.

 بداأ احلفل باآيات من القران الكرمي بعدها األقى عميد الكلية كلمة نوه 

فيها بالأن�سطة الإيجابية جلميع من�سوبي الكلية خال العام حيث قدم 

د. الداغري عر�ساً لإجنازات  الكلية على امل�ستوى الكادميي والتعليمي 

واملبادرات التي مت اإن�ساوؤها يف الكلية متمثلة بوحدة البتكار واإطاق 

الربنامج التدريبي للطاب والطالبات يف الداخل واخلارج  وم�ستوى 

التي مت حتقيقها  الجتماعية  الداخلية وعلى م�ستوى اخلدمة  النظم 

خال العام كما اأ�ساد بجهود من�سوبي الكلية من اأع�ساء هيئة التدري�ض 

بت�سليمهم  قام  اإخ��راع، حيث  وب��راءات  احلا�سلني على جوائز علمية 

اجلوائز اخلا�سة بهم، وكذلك تكرمي الدكتور حممد ال�ساحلي من ق�سم 

العتماد  يف  امل�ساركني  وتكرمي  ق�سم  رئي�ض  كاأف�سل  والفلك  الفيزياء 

�سارة  الدكتورة  وتكرمي  الدقيقة  والأحياء  النبات  ق�سم  من  الأكادميي 

املتقاعدين  وكيلة ق�سم وتكرمي  كاأف�سل  الريا�سيات  وكيلة ق�سم  الزيد 

من اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني وكذلك املتميزين من الإداريني. 

مقدمة للغة بايثون للمتفوقين بفرع 
المزاحمية

لل�سوؤون  اجلامعة  بوكالة  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  اأقام 

الربجمة  للغة  »مقدمة  بعنوان  تدريبية  ور�سة  والأكادميية  التعليمية 

بايثون« يف مقر جامعة امللك �سعود فرع املزاحمية، ح�سر الور�سة عدد 

من الطلبة املتفوقني واملوهوبني بكليات اإدارة الأعمال والهند�سة وعلوم 

احلا�سب واملعلومات.

ل��غ��ات ال��ربجم��ة عالية  اإح����دى  ب��اي��ث��ون  ل��غ��ة ال��ربجم��ة   وت��ع��د 

وتتعدد  التعلم  و�سهلة  امل�سدر  مفتوحة  باأنها  متتاز  والتي  امل�ستوى 

الويب  كربامج  ر�سومية  واجهات  ذات  برامج  بناء  من  ا�ستخداماتها 

يذكر   ،Raspberry Pi كجهاز  بالأجهزة  للتحكم  برامج  بناء  اإىل 

الف�ساء  ووكالة  قوقل  �سركة  يف  امل�ستخدمة  اللغات  اإح��دى  باأنها 

نا�سا. الأمريكية 

»الجغرافيا والحياة«.. محاضرة بمركز الملك سلمان

نظم ق�سم اجلغرافيا موؤخًرا حما�سرة »اجلغرافيا واحلياة« مبركز 

امللك �سلمان الجتماعي مب�ساركة عدة ع�سوات، بداأتها د. اأ�سماء اأبا 

اخليل مبحا�سرة »ما هي اجلغرافيا«

كما قدمت اأ. جهان  عبدالقادر اخلليف حما�سرة »التلوث البيئي« 

واألقت اأ. عفاف رافع العمري حما�سرة عن خرائط الويب وقدمت اأ. 

املنا�سبة  ال�سحراوية  النباتات  اأهم  عن  عر�ساً  العتيبي  مقعد  و�سمية 

لبيئة اململكة مع توزيع بذور و�ستات للح�سور.
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العجمي  نا�صر  الدكتور  ا�صتقبل 

الو�صول  لربنامج  التنفيذي  املدير 

ال�����ص��ام��ل وف��ري��ق ع��م��ل ال��ربن��ام��ج 

اجلامعة  وك��ي��ل  امل��ا���ص��ي  االث��ن��ن 

واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ص��وؤون 

الدكتور حممد النمي، وذلك خالل 

ال�صامل  الو�صول  لربنامج  زيارته 

وعدداً من ممثلي اجلهات الداعمة 

امللك  بجامعة  ال��و���ص��ول  ملمكنات 

�صعود.

امل��دي��ر  األ��ق��ى  املنا�صبة  وب��ه��ذه 

قام  ثم  ترحيبية،  كلمة  التنفيذي 

التنفيذي  املدير  م�صاعد  ذلك  بعد 

ال����دك����ت����ور حم���م���د ال��ق��ح��ط��اين 

الربنامج  م��ن��ج��زات  با�صتعرا�ض 

امل�صتقبل  يف  اإجن������ازه  وامل����وؤم����ل 

القريب.

اجلهات  ت��ك��رمي  مت  ذل��ك  عقب 

املتعاونة يف دعم ممكنات الو�صول 

باجلامعة وهي:

وك����ال����ة اجل����ام����ع����ة ل�������ص���وؤون 

الطالب،  �صوؤون  عمادة  الطالبات، 

ع����م����ادة ال���ق���ب���ول وال��ت�����ص��ج��ي��ل، 

ع��م��ادة ال��ت��ع��ام��الت االإل��ك��رون��ي��ة 

ال��ع��ام��ة  االإدارة  واالت�������ص���االت، 

العامة  االإدارة  وال�صيانة،  للت�صغيل 

لل�صالمة واالأمن اجلامعي و�صحيفة 

ر�صالة اجلامعة وعدد من الطالب 

ذوي االإعاقة املتعاونن والربنامج. 

ويف ختام الزيارة كّرم د.  نا�صر 

لربنامج  التنفيذي  املدير  العجمي 

النمي  د. حممد  ال�صامل  الو�صول 

التعليمية  لل�صوؤون  اجلامعة  وكيل 

واالأكادميية.

كتب: �شلطان ال�شويرخ

لل�صوؤون  اجلامعة  وكيل  �صرف 

ال��دك��ت��ور  والتعليمية  االأك��ادمي��ي��ة 

كلية  عميد  وبح�صور  النمي  حممد 

ال��داغ��ري  نا�صر  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ل��وم 

ووكالء الكلية وروؤ�صاء االأق�صام حفل 

املميزة  ال��ت��خ��رج  م�����ص��اري��ع  ت��ك��رمي 

ل��ط��الب ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم م���ن جميع 

الدرا�صي  الثمانية للف�صل  اأق�صامها 

الثاين 1439/1438ه� والذي اأقيم 

موؤخًرا، حيث قدم الطالب اأمام د. 

لكل بحث يف  موجزاً  النمي عر�صاً 

بهو الكلية. 

ياأتي هذا التكرمي الدوري بهدف 

وحتفيزهم  الكلية  ط��الب  ت�صجيع 

والتناف�ض  التمّيز  م��ن  مزيد  على 

ال��ع��ل��م��ي، واإع��ط��ائ��ه��م ح��ق��ه��م من 

واأن  ال�صيما  وال��ت��ك��رمي،  احل��ف��اوة 

م�صرية  تعزيز  على  حتر�ض  الكلية 

التي  ال��ك��ل��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي يف  ال��ب��ح��ث 

الوثابة  للعقول  م�صنعاً  اأ�صبحت 

بناء  يف  بكفاءة  ت�صاهم  التي  احلية 

�صروح الوطن.  ياأتي احلفل اإدراكاً 

العلمي  البحث  الأهمية  الكلية  من 

واإمياناً منها باأن طالبها يُعوِّل عليهم 

اإح���داث  يف  امل�صتقبل  يف  ال��وط��ن 

كما  احل�����ص��ارة،  و�صناعة  التغيري 

اأن البحث العلمي يعد اأحد حماور 

ن�صاط الكلية الرئي�صة، وميثل اأولوية 

يجئ  هنا  وم��ن  لها.  ا�صراتيجية 

حر�ض الكلية عليه، فاأّلفت له الِفرق 

التخ�ص�صات،  خمتلف  يف  البحثية 

و�صجعت  املالية،  م���وارده  وع���ززت 

املتمّيزين  الباحثن  وكّرمت  عليه، 

غ��دت  ح��ت��ى  ت�صجيعية،  ب��ج��وائ��ز 

الكلية ميداناً بحثياً تناف�صياً.

ا���ص��ت��ق��ب��ل ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

مكتبة  يف  الداغري  نا�صر  الدكتور 

ال��ربوف��ي�����ص��ور دي��ف��ي��د م����وريف من 

الدكتور  يرافقه  بري�صتول  جامعة 

علم  ق�صم  من  العقيلي  عبدالعزيز 

كر�صي  ع��ل��ى  وامل�����ص��رف  احل���ي���وان 

اأبحاث الثدييات بكلية العلوم، وذلك 

لبحث اأوجه التعاون البحثي بن كلية 

باالإ�صافة  العلوم وجامعة بري�صتول، 

واملحا�صرين،  املعيدين  اإبتعاث  اىل 

الطرفن  بن  الرغبة  تاأكيد  وكذلك 

لتفعيل االإ�صراف اخلارجي امل�صرك 

ملحا�صرات الكلية. 

اأبحاث  كما زار د. موريف كر�صي 

الثدييات بكلية العلوم بهدف التعاون 

البحثي مع الكر�صي  وخالل زيارته 

للجامعة التقى عدًدا من امل�صوؤولن 

العليا  للدرا�صات  اجلامعة  كوكيل 

اتفاقية  معه  ووقع  العلمي  والبحث 

اأبحاث  كر�صي  تخ�ض  بحثية  تعاون 

البحث  عميد  وال��ت��ق��ى  ال��ث��دي��ي��ات 

العلمي وناق�ض اأهمية تفعيل التعاون 

البحثي والتقى امل�صرف على برنامج 

االإ�صراف اخلارجي امل�صرك لبحث 

الربنامج  تفعيل  يف  التعاون  اأوج��ه 

األقى  كما  بري�صتول.  جامعة  م��ع 

ال��ربوف��ي�����ص��ور م�����وريف حم��ا���ص��رة 

واأخرى  احليوان  علم  بق�صم  علمية 

تعريفية ملعيدات وحما�صرات الكلية 

وب��راجم��ه��ا  بري�صتول  ج��ام��ع��ة  ع��ن 

التقدم  واآل��ي��ة  العلمية  ال��درا���ص��ي��ة 

للدرا�صات العليا.

د. النمي يزور برنامج الوصول الشامل

..ويكرّم الطالب المتميزين في مشاريع التخرج بالعلوم 

عميد العلوم يلتقى أحد علماء جامعة بريستول 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل  برئا�صة   

وكالة  جمل�ض  عقد  ع�صريي  يو�صف  ال��دك��ت��ور 

اجتماعه  موؤخراً  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة 

الرابع خالل هذا العام. 

املجل�ض  بقاعة  عقد  ال��ذي  االجتماع  ه��دف 

وحدات  عمل  خطط  مناق�صة  باجلامعة  العلمي 

امل��زم��ع  وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط  اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة 

تنفيذها خالل العام اجلامعي القادم مب�صيئة اهلل 

1440/1439ه�.
وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ب���داأ 

اجلهود  على  الوكالة  وح��دات  ب�صكر  االجتماع 

امل�صتمرة التي و�صحت من خالل تقارير االإجناز 

التي قدمتها الوحدات موؤخراً، كما اأ�صاد بت�صدر 

يف  ال�صعودية  اجل��ام��ع��ات  �صعود  امل��ل��ك  جامعة 

تقومي  هيئة  من  اأكادميياً  املعتمدة  الربامج  عدد 

خالل  اجلامعة  تكرمي  اإىل  اأ�صار  حيث  التعليم، 

ونظمه  التعليم  تقومي  هيئة  اأقامته  الذي  امللتقى 

يوم  االأكادميي  واالعتماد  للتقومي  الوطني  املركز 

من  عدد  بح�صور  1439ه�،  �صعبان   20 االأح��د 

وعمداء  ووكالئهم،  ال�صعودية  اجلامعات  م��دراء 

اجلودة  »ملتقى  عنوان  حتت  واجل��ودة،  التطوير 

املوؤ�ص�صات  مب�صاركة   ،»2018 العايل  التعليم  يف 

والرباجمي  املوؤ�ص�صي  االعتماد  على  احلا�صلة 

د.ع�صريي  ووجه  وال�صابعة،  ال�صاد�صة  للدورتن 

ال�صكر لعمادة التطوير واجلودة جلهودها ودورها 

الرئي�ض يف حتقيق هذا االإجناز.

ع��ق��ب ذل����ك ا���ص��ت��ع��ر���ض احل�����ص��ور خطط 

وحداتهم للعام اجلامعي القادم، مو�صحن كافة 

امل�صتهدفات، والنتائج املتوقع حتقيقها باإذن اهلل.

ح�صر االجتماع عميد عمادة التطوير واجلودة، 

امل�صرف  املهارات،  تطوير  عمادة  على  امل�صرف 

امل�صرف  للن�صر،  �صعود  امللك  جامعة  دار  على 

امل�صرف  املجتمع،  وخدمة  التدريب  مركز  على 

على مركز الوثائق، وكيل عمادة التطوير واجلودة 

ل�صوؤون التطوير، مدير عام اإدارة املخاطر، مدير 

وكيل  م�صت�صارة  وامل��ع��ل��وم��ات،  االإح�����ص��اء  اإدارة 

عمادة  وكيلة  وال��ت��ط��وي��ر،  للتخطيط  اجل��ام��ع��ة 

للوكالة،  االإعالمي  امل�صت�صار  واجل��ودة،  التطوير 

ممثل وحدة العالقات العامة واالإعالم و�صكرتري 

املجل�ض.

مجلس التخطيط والتطوير يناقش خطط العام 
الجامعي القادم

برئا�سة د. ع�سريي

»الجغرافيا« ينظم ورشة نواتج التعلم 
واستراتيجيتها وطرق التقييم

بعد النجاح في تحقيق المعايير

»الطب« تنال االعتماد لبرنامج 
بكالوريوس الطب والجراحة

الحارثي مديرًا إلدارة كلية 
السياحة واآلثار

واالآث��ار  ال�صياحة  كلية  عميد  اأ�صدر 

ق��راراً  ال��زه��راين  عبدالنا�صر  الدكتور 

احلارثي  اهلل  �صيف  االأ���ص��ت��اذ  بتكليف 

مديراً الإدارة الكلية.

 قدمت جلنتا التطوير و�صوؤون اخلريجات بق�صم اجلغرافيا موؤخًرا ور�صة 

عمل بعنوان »نواجت التعلم وا�صراتيجيتها وطرق التقييم - حتليل للنتائج  

1439/1438ه�  لعام  اجلغرافيا  ق�صم  طالبات  على  وامليدانية  الدرا�صة 

ومقارنة بعام 1432/1431ه�«. 

للمحا�صرات  الن�صبي  للوزن  مف�صاًل  �صرحاً  الور�صة  ت�صمنت  كما 

واالأهداف االإجرائية وم�صتوياتها للموا�صيع املحا�صرات بتو�صيف املقررات 

وت�صنيفاً لالأفعال امل�صتخدمة ل�صياغة االهداف تبعاً للهيئة الوطنية للتقومي 

واالعتماد االأكادميي. اأعدت الور�صة وقدمتها اأ. عائ�صة الرا�صد، م�صتهدفة 

اجلغرافيا  ق�صم  وكيلة  الور�صة  ح�صرت  وقد  التدري�ض،  هيئة  ع�صوات 

د.اأ�صماء اأبا اخليل وبع�ض من ع�صوات هيئة التدري�ض، وت�صمنت التعريف 

بنواجت التعلم وطرق التقييم، حيث تعترب جماالت ملخرجات التعلم وتنوع 

مهارتها واإ�صراتيجيتها يف االأ�صاليب املتنوعة للتدري�ض وباأ�صكال خمتلفة 

من طرق التقييم واأهميتها لتقييم جودة التعلم التي ح�صل عليها الطلبة 

متطلبات  ت�صاهم  يف  وتطبيقاتها  الذاتي«،  »التقومي  القدرات  تنمية  ويف 

اأعداد امللف التدري�صي لع�صو هيئة التدري�ض »تو�صيف املقررات وتقاريرها« 

وتقرير برنامج الق�صم والدرا�صة الذاتية وغريها.

بكالوريو�ض  لربنامج  االعتماد  جتديد  على  الطب  كلية  ح�صلت 

الطب واجلراحة، بعد جناحها يف حتقيق املعايري التي و�صعتها هيئة 

تقومي التعليم، من خالل وقوف فريق املراجعن االأكادميين التابعن 

الذين   NCAAA االأك��ادمي��ي  واالعتماد  للتقومي  الوطني  للمركز 

ا�صتمرت زيارتهم خالل الفرة من 1 - 6 /6 / 1439ه�، على ما مت 

اإجنازه من متطلبات الهيئة وفق املعايري املطلوبة.

وهناأ الدكتور خالد فودة عميد كلية الطب من�صوبيها من اأع�صاء 

االإجناز  بهذا  العاملن  وجميع  والطالبات  والطالب  التدري�ض  هيئة 

منوهاً  الكلية،  يف  واالأكادميية  العلمية  املمار�صات  كل  توؤكده  الذي 

بتقدمي  واخلارجي  الداخلي  ملجتمعها  ملتزمة  الطب  كلية  اأن  اإىل 

تعليم طبي يخ�صع جلميع متطلبات نظم ومعايري اجلودة واالعتماد 

االأكادميي الرباجمي، ووفق اأحدث موا�صفات اجلودة املعمول بها يف 

املوؤ�ص�صات التعليمية العاملية. واأكد د. فودة حر�ض الكلية على ح�صول 

الدولية  االعتماد  هيئات  من  االأك��ادمي��ي  االعتماد  على  برناجمها 

�صمان  من  الدائم  التاأكد  اأجل  من  واملرموقة  املتخ�ص�صة  والوطنية 

تطبيق اجلودة جلميع اأن�صطة الكلية وفعالياتها االأكادميية، وقدرتها 

جانبه  من   .2030 اململكة  روؤية  والتنموي يف  العلمي  االإ�صهام  على 

اأو�صح وكيل كلية الطب للتطوير واجلودة الدكتور خالد ال�صواط اأن 

هذا اال�صتحقاق ي�صاف اإىل جملة املكا�صب التي ح�صلت عليها كلية 

الطب يف م�صوار متيزها العلمي والطبي.

الحفل الختامي لبرنامج رافد 
لتأهيل المتطوعين

 اأقيم موؤخًرا احلفل اخلتامي لربنامج »رافد« لتاأهيل املتطوعن 

وذلك  املجتمع،  كلية  عميد  الزهراين  عبداهلل  الدكتور  �صرف  على 

بقاعة الفريدة للموؤمترات يف مدينة الريا�ض.

املثالين،  املتطوعن  وكذلك  الربنامج،  يف  امل�صاركن  تكرمي  ومت 

نفذها  ال��ت��ي  التطوعية  وامل���ب���ادرات  ال��ربن��ام��ج  منجزات  وع��ر���ض 

اإىل  يهدف  وتطبيقي  تدريبي  برنامج  ه��و  و»راف���د«  امل�����ص��ارك��ون.  

بال�صراكة بن  اأقيم  للتطوع، وقد  للطالب اجلامعي  النوعي  التاأهيل 

كلية املجتمع وجمعية الوقف اخلريية، وتنفيذ مركز مكن للربامج 

اجلامعية، على مدى ف�صل درا�صي كامل.
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انطالق األسبوع التوعوي لألبحاث 
السريرية بالطبية

امللك  بجامعة  الطبية  ال�سريرية باملدينة  الأبحاث  برنامج   ينظم 

وذلك  ال�سريرية«،  للأبحاث  التوعوي  »الأ�سبوع  الأحد،  �سعود اليوم 

امللك خالد اجلامعي، مب�ساركة  العيادات اخلارجية مب�ست�سفى  ببهو 

للتوعية  بحثية  ومراكز  �سحية  جمعيات  من  تطوعية  جهات  ع��دة 

م�سرف  احلوا�سي  طارق  الدكتور  ذلك  اأو�سح  ال�سريرية.  بالأبحاث 

برنامج الأبحاث ال�سريرية باملدية الطبية اجلامعية.

طالبات السكن يحتفلن باختتام نشاط 
»النورين«

احتفل �سكن طالبات باختتام اأعمال اأن�سطة »نادي النورين« بحفل 

النادي  باإجنازات  واحتفاًء  للختام  كم�سك  بهيج حتت م�سمى»م�سك« 

وجناحاته وا�ستعرا�ض ما ح�سده من جوائز خلل العام الدرا�سي، مت 

فيه تكرمي املميزات بالعطاء من من�سوبات وطالبات.

واختتم احلفل بتقدمي ال�سكر اجلزيل للجامعة على دعمها وعنايتها 

بامل�ستفيدين من من�سوبات وطالبات.

مبركز الأورام اجلامعي

»الطبية« تحتفل بنجاح األطفال 
المنومين

مبنا�سبة انتهاء العام الدرا�سي اأقامت املدينة الطبية اجلامعية حفل 

جناح للأطفال املنومني من خريجي الف�سل التعليمي مبركز الأورام 

املر�سى  الأطفال  لدعم  »�سند«  جمعية  مع  بالتعاون  املقام  اجلامعي 

بال�سرطان.

مبنا�سبة ختام اأعمال جلنة الفنون

افتتاح المعرض التشكيلي السنوي 
بسكن الطالبات 

املعر�ض  بافتتاح  الطالبات  ب�سكن  الفنون  جلنة  اأعمال  اختتمت 

من جمعية  وع�سوات  ت�سكيليات  فنانات  بح�سور  ال�سنوي  الت�سكيلي 

الثقافة والفنون ال�سعودية وجمع من من�سوبات ال�سكن وطالباته.  

وقد احتوى املعر�ض على نتاج ما مت اإجنازه خلل العام الدرا�سي يف 

الور�ض مبختلف املجالت الفنية التي قدمتها الطالبات، حتت اإ�سراف 

قائدة اللجنة األطاف حمدي ومتابعة امل�سرفة العامة على الأن�سطة اأ. 

جنمة الزهراين.

من �سعبة الإر�ساد النف�سي

البساط أحمدي.. ورحلة لذوات الهمم
النف�سي  الإر���س��اد  لوحدة  التابعة  النف�سي  الإر���س��اد  �سعبة  قامت 

برامج  عدة  بتنفيذ  �سعود  امللك  جامعة  طالبات  ب�سكن  والجتماعي 

عن طريق تكوين فريق ذاتي التطوعي منها برنامج »الب�ساط اأحمدي« 

الذي و�سعت له حماور اأ�سا�سية للحوار واألعاب حتليلية نف�سية بجل�سة 

من  الأ�سا�سي  للهدف  نف�سًيا حتقيًقا  للطالبات  وداعمة  مفيدة  ودية 

اإن�ساء ال�سعبة.

 كما اختتمت اأعمال ال�سعبة برحلة ترفيهية اإىل دار لينج الريا�سي 

وطريقة  النادي  مرافق  على  تعرفن  اللتي  الهمم  ذوات  فئة  لدعم 

الفئة  لتلك  جمانية  جتميلية  خدمات  املركز  قدم  كما  به،  اللتحاق 

الغالية.

 واختتمت الرحلة بجل�سة ع�ساء جميلة جمعت طالبات ذوات الهمم 

بالقائمات على تنفيذ الرحلة م�سرفة الفئات اخلا�سة اأ. اآمنة اخلليفة 

واأ. منرية احلرابي معدة الربامج واملنفذة والقائدة.

من وحدة الإر�ساد والتوجيه

باقات ورود الستقبال منسوبات السكن
بقيادة  والجتماعي  النف�سي  والتوجيه  الإر���س��اد  وح��دة  قامت 

اإ�سراقة  باإطلق  ب�سكن طالبات اجلامعة  الدو�سري  الأ�ستاذة عائ�سة 

مفيدة  توجيهية  ون�سائح  حتفيزية  عبارات  حتمل  مميزة  �سباحية 

باإر�سال بطاقات على باقات ورود فريدة ل�ستقبال من�سوبات ال�سكن 

يف الفرتة ال�سباحية، كلفتة جميلة لبداية يوم عمل منجز.

برعاية وكيل اجلامعة...

كتب : مو�سى حدادي - ت�سوير : 

عبد املح�سن العوجان 

ال�سلمان  عبداهلل  الدكتور  ك��ّرم 

عمادة  متقاعدي  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل 

����س���وؤون اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 

وعلى  1439ه�  ل��ع��ام  وامل��وظ��ف��ني 

نا�سر  ب��ن  �سعد  ال��دك��ت��ور  راأ���س��ه��م 

احل�����س��ني ع��م��ي��د ����س���وؤون اأع�����س��اء 

�سابقاً،  واملوظفني  التدري�ض  هيئة 

وذلك يف حفل نظمته عمادة �سوؤون 

واملوظفني  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

باجلامعة،  الدرعية  بقاعة  موؤخراً 

وذل�����ك ب��ح�����س��ور م�����س��اع��د وك��ي��ل 

واملالية  الإداري���ة  لل�سوؤون  اجلامعة 

الدكتور فهد امل�سند، وعميد �سوؤون 

القريني،  فهد  ال��دك��ت��ور  ال��ط��لب 

�سوؤون  عمادة  على  العام  وامل�سرف 

واملوظفني  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

وم��دراء  الرجيعي،  �سامل  الدكتور 

الإدارات وروؤ�ساء الوحدات وموظفي 

العمادة  املعنيني.  بداأ احلفل بكلمة 

�سوؤون  عمادة  على  العام  للم�سرف 

واملوظفني  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

ال��رج��ي��ع��ي تطرق  ال��دك��ت��ور ���س��امل 

يف  وال�سعوبات  للإجنازات  خللها 

احل�سني  �سعد  الدكتور  تروؤ�ض  فرتة 

للعمادة، ومنها ملف تثبيت العاملني 

وال��ق�����س��اء ع��ل��ى ال�����س��ع��وب��ات التي 

املعيدين  م��ن  املبتعثون  ي��واج��ه��ه��ا 

واملعيدات، ومتثيل اجلامعة يف اأيام 

وا�ستحداث  امللفات  واأمتتة  املهنة، 

تطرق  كما  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ربام��ج 

ل���لإجن���ازات وامل��ن��ا���س��ب الإداري�����ة 

والأ�ستاذ  احلمدان  �سعد  للأ�ستاذ 

والأ�ستاذ عبدالعزيز  ال�سبهان  حمد 

بال�سكر  كلمته  خمتتماً  ال�سنيفي، 

على  املتقاعدين  جلميع  والتقدير 

م�سريتهم العملية بالعمادة.

�سعد  الأ���س��ت��اذ  اأ���س��ار  ذل��ك  بعد 

�سوؤون  عمادة  عام  مدير  احلمدان 

واملوظفني  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

-وال��ت��ي  امل��ت��ق��اع��دي��ن  كلمة  خ���لل 

األقاها نيابًة عنهم- اإىل ال�سعوبات 

التي واجهتهم خلل عملهم الإداري 

والتقدير  بال�سكر  كلمته  خمتتماً 

للجامعة ب�سكل عام وللعمادة ب�سكل 

خا�ض على هذا التكرمي.

اأع�ساء  ���س��وؤون  عميد  األ��ق��ى  ث��م 

»ال�سابق«  واملوظفني  التدري�ض  هيئة 

�سكَر  كلمًة  احل�سني  �سعد  الدكتور 

من خللها اجلامعة التي اأتاحت له 

وجلميع  من�سوبيها  الفر�سة خلدمة 

اأن  اإىل  م�سرياً  ال��ع��م��ادة،  موظفي 

الإجنازات التي حتققت خلل فرتة 

تروؤ�سه هي بف�سل  الكوادر الإدارية 

كلمته  العمادة، خمتتماً  يف  املتميزة 

حدث  تق�سري  اأي  ع��ن  ب��الع��ت��ذار 

دون  للعمادة  ت��روؤ���س��ه  ف��رتة  خ��لل 

ق�سد.

الدكتور  احل��ف��ل  راع���ي  واخ��ت��ت��م 

اجلامعة  وكيل  ال�سلمان  اهلل  عبد 

ت�سعد  اجلامعة  اأن  فيها  اأكد  بكلمٍة 

بالحتفاء باملتقاعدين الذين قدموا 

وطنهم  خدمة  يف  والنفي�ض  الغايل 

ال���دور  اإىل  م�����س��رياً  وج��ام��ع��ت��ه��م، 

�سعد احل�سني من  للدكتور  القيادي 

يف  الإداري  العمل  تطوير  خ��لل 

�سمام  ب��دوره  مثَّل  وال��ذي  العمادة، 

كانت  التي  الأم��ور  من  لكثري  اأم��ان 

تطرح يف اللجان واملجال�ض العلمية، 

خمتتماً كلمته بتقدمي ال�سكر جلميع 

ع��م��ادة  من�سوبي  م��ن  امل��ت��ق��اع��دي��ن 

����س���وؤون اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 

التوفيق  كل  لهم  متمنياً  واملوظفني؛ 

يف حياتهم امل�ستقبلية.

املتقاعدين  ت��ك��رمي  ح��ف��ل  ي��اأت��ي 

بالعمادة تقديراً وعرفاناً من عمادة 

����س���وؤون اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 

وامل��وظ��ف��ني، وذل���ك ن��ظ��ري دوره���م 

الإداري  العمل  تطوير  يف  الريادي 

خلل فرتة عملهم بالعمادة، اإ�سافًة 

اإىل ما بذلوه من جهود وما قدموه 

العملية  م�سريتهم  خلل  عطاء  من 

باجلامعة.

عمادة التدريس والموظفين تكّرم متقاعديها 
وعميدها السابق

الصيدلة تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة والخمسين

طالب المنزل الشمسي المستدام يزورون دبي

ال�سيدلة،  كلية  ط���لب  اح��ت��ف��ل 

بتخريج  مرة  ولول  املا�سي  الأربعاء 

وذل��ك  واخلم�سني،  الرابعة  الدفعة 

اأو�ض  الدكتور  الكلية  عميد  بح�سور 

ال�سم�سان بقاعة حمد اجلا�سر. وعرب 

الطلب عن فرحتهم بهذه املنا�سبة، 

من  �سنوات  بعد  ج��اءت  اأنها  خا�سة 

اجلهد واملثابرة، معتربين اأن تخرجهم 

�سيكون  بل  املطاف،  نهاية  يكون  لن 

البداية. وتخلل احلفل تكرمي الطلب 

املتوقع تخرجهم لهذا العام.

نق�سبندي  د.نبيل  احلفل  ح�سر 

ونواف الهوميل.

وبعد نهاية احلفل التقط عدد من 

عميد  مع  تذكارية  �سوراً  الطلب 

ووكلء الكلية. 

ثلة من طلب  �سارك جمموعة مممُ

فريق املنزل ال�سم�سي امل�ستدام بجامعة 

امل�سروع  مدير  يرافقهم  �سعود  امللك 

ور�سة  يف  املهنا  اإب��راه��ي��م  املهند�ض 

العمل الثانية للفرق املمُوؤهلة للم�ساركة 

 Solar يف امل�سابقة العاملية للجامعات

»م�سابقة   Decathlone 2018

ت�سميم وت�سغيل الأبنية املعتمدة على 

قدت يف  الطاقة ال�سم�سية«، والتي عمُ

دبي ملدة ثلثة اأيام، خلل الفرتة من 

16 اإىل 18 اأبريل، والتي �سارك فيها 
21 فريقاً من 15 دولة.

عر�ًسا  اجلامعة  فريق  ق��دم  وق��د 

وم�سارات  وخلطته  بالفريق  تعريفًيا 

عمله يف ت�سميم وبناء وت�سغيل املنزل 

ما مت  واأه���م  ب��ه،  اخلا�ض  ال�سم�سي 

اإجنازه، كما قام الفريق بزيارة احلي 

وهو  بدبي،   Solar Hai ال�سم�سي 

موقع امل�سابقة املخ�س�ض لبناء املنازل 

ال�سم�سية للفرق امل�ساركة، والذي تزيد 

م�ساحته عن 60،000 مرت مربع يف 

مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  جممع حممد 

زار  كما  ب��دب��ي،  ال�سم�سية  للطاقة 

الفريق ب�سكل حمدد املوقع املخ�س�ض 

ال�سم�سي  �سعود  امللك  جامعة  ملنزل 

امل�ستدام. يذكر اأن فريق جامعة امللك 

ختري �سمن 21 فريقاً من 
مُ
�سعود قد اأ

اأ�سل 40 فريقاً.

اأعمال الندوة »ال�سنوية  انطلقت 

تنظمها  التي  للتمري�ض«  الثانية 

املدير  بح�سور  التمري�ض  اإدارة 

الطبية  للمدينة  التنفيذي  ال��ع��ام 

املعمر  عبدالرحمن  د.  اجلامعية 

لل�سوؤون ال�سحية  التنفيذي  واملدير 

من  وع����دد  ال�����س��ي��ف  ف��ي�����س��ل  د. 

وامل��دراء  الطبية  الأق�سام  روؤ���س��اء 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني ب��امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة 

اجلامعية. 

واط������ل������ع احل�����������س�����ور ع���ل���ى 

املعرو�سة  العلمية  املل�سقات 

امل�������س���اح���ب  مل�����ع�����ر������ض  ا يف  

قدمته ال�سركات  للندوة وما 

فيه. امل�ساركة 

افتتاح »الندوة السنوية الثانية للتمريض« بالمدينة الطبية
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�أم  جامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  د���ش��ن 

عمر  بن  عبد�هلل  �لدكتور  �لقرى 

و�لهوية  �لإلكرتونية  �ملو�قع  بافيل، 

�لآيل  �حلا�شب  لكليتي  �لب�شرية 

و�لهند�شة بفرع �جلامعة مبحافظة 

�جلامعية  باملدينة  وذلك  �لقنفذة، 

بالعابدية.

ق���دم عميد  �ل��ل��ق��اء  ب��د�ي��ة  ويف 

�لآيل  و�حلا�شب  �لهند�شة  كليتي 

ب��ال��ق��ن��ف��ذة �ل���دك���ت���ور ج���اب���ر بن 

تعريفية  نبذة  �ل��زه��ر�ين،  �شعيد 

�لتطويرية  �لتقنية  �لأع��م��ال  ع��ن 

متثلت  �ل��ت��ي  بالكليتني  �مل��ن��ج��زة 

للتدريب  �إلكرتونية  بو�بات  باإن�شاء 

�لأك��ادمي��ي،  و�لإر����ش���اد  �ل�شيفي، 

و�ل�شركات  �لتخرج  وم�شروعات 

�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م���ع �ل��ق��ط��اع��ات 

مبحافظة  و�خل��ا���ش��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 

�لقنفذة، مبيناً �أن �لكليتني ت�شمان 

عدد�ً من �لأق�شام �لعلمية و�ملتمثلة 

و�لهند�شة  �لت�شييد  هند�شة  يف 

�لآيل،  �حلا�شب  وعلوم  �ل�شناعية، 

وهند�شة �حلا�شب �لآيل.

�ل��ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ت��ي  �أن  و�أف������اد 

ت�شعيان  بالقنفذة  �لآيل  و�حلا�شب 

ل��ت��وط��ني �ل��ت��ع��ل��ي��م �جل��ام��ع��ي يف 

�لآيل  و�حلا�شب  �لهند�شية  �لعلوم 

و�لإ�شهام يف خدمة �ملجتمع، لفتاً 

�ملقيدين يف  �لطلبة  �أن  �إىل  �لنظر 

�أل��ف  ع��ن  ع��دده��م  يزيد  �لكليتني 

طالب وطالبة.

م��ن ج��ه��ت��ه، ث��م��ن م��ع��ايل مدير 

جامعة �أم �لقرى، �لدعم �لذي توليه 

 - �هلل  �أيدها   - �لر�شيدة  �لقيادة 

للعملية �لتعليمية للجامعة مبقرها 

وفروعها  �ملكرمة  مبكة  �لرئي�س 

مب��ح��اف��ظ��ات �جل���م���وم و�ل��ل��ي��ث 

يف  �أ�شهم  مم��ا  و�أ���ش��م؛  و�لقنفذة 

توطني �لتعليم �جلامعي وفق �أعلى 

بالرب�مج  م�شيد�ً  �جل��ودة،  معايري 

�لنوعية �لتي تقدمها كليتا �لهند�شة 

متمنياً  بالقنفذة،  �لآيل  و�حلا�شب 

تخ�ش�شات  ��شتحد�ث  على  �لعمل 

�شوق  متطلبات  مع  تتو�فق  جديدة 

�لعمل وفق روؤية �ململكة 2030.

بالأح�شاء،  في�شل  �مللك  جامعة  مدير  �أك��د 

�أم��اك  �إد�رت����ي  �أن  �لعوهلي،  حممد  �ل��دك��ت��ور 

�جلامعة وتنمية �ملو�رد تعكفان حالًيا على طرح 

5 فر�س ��شتثمارية، من بينها �إنتاج وت�شويق 21 
للنخيل  �لتميز  مركز  يف  ج��اه��ًز�  بحثًيا  منتًجا 

��شتثماري  ترفيهي  م�شروع  وت�شغيل  و�لتمور، 

ومركز  »فندقاً،  ي�شم  �لريا�شي  �لإ�شتاد  بجانب 

ترفيهياً«،  موؤمتر�ت، ومعار�س، ومتحفاً، ومركز�ً 

م�شرًي� �إىل فتح عاقة تعاون مع رجال �لأعمال 

يف ت�شويق تلك �لفر�س من خال �لغرفة �لتجارية 

و�ل�شناعية بالأح�شاء.

مع غرفة  بالتعاون  �جلامعة  تبني  وك�شف عن 

�لأح�شاء �إعد�د كتيب ي�شتمل على جميع �لفر�س 

�ل�شتثمارية، متهيًد� لطرحه يف منتدى �لأح�شاء 

لا�شتثمار يف نوفمرب �ملقبل.

و�أكد �لعوهلي �أن �جلامعة ت�شتهدف يف ت�شويق 

بع�س �لأعمال و�لفر�س �ل�شتثمارية �لو�شول �إىل 

هناك  �أن  �إىل  لفتاً  لا�شتثمار،  عاملية  �شركات 

و�لدخول  �ل�شتثمار،  على  �جلامعة  يف  �نفتاحاً 

�لتجار  مع  �لتعاون  �ملرحلة يف جمالت  هذه  يف 

و�أ�شحاب �لأعمال للم�شاعدة يف هذه �لنطاقة 

ب�شكل �شحيح.

وقال: �إن �جلامعة تتجه �إىل حتويل قناة �لبث 

�لف�شائي �إىل �شركة �إعامية، مبا يخدم �لأهد�ف 

�جلامعة  �أن  م�شيفاً  و�لأك��ادمي��ي��ة،  �لأ�شا�شية 

قناة  و�أن  متنقلتني،  ف�شائي  بث  عربتي  متتلك 

�لف�شائي  �لبث  �أف�شل قنو�ت  �جلامعة هي ثاين 

يف �جلامعات بعد قناة �لوز�رة من حيث �لإعد�د 

تعر�س  �لف�شائية  »عني«  قناة  و�إن  و�لتجهيز�ت، 

�ق��رت�ح  م��وؤي��ًد�  �جلامعة،  قناة  بر�مج  من  كثرًي� 

�لأح�شاء،  نقل هوية  قناة �جلامعة يف  ��شتهد�ف 

وتركيز بع�س بر�جمها على �لأح�شاء.

عبد�ملح�شن  �لأعمال  رجل  �قرتح  ذلك،  �إىل   

مطار  بناء  �إع���ادة  �جلامعة  �إد�رة  على  �جل��رب، 

كما  �جلامعة،  د�خل حرم  »�لقدمي« يف  �لأح�شاء 

موقع  �أول  تاأ�شي�س  بد�ية  يف  �شابًقا  عليه  ك��ان 

ت�شاميم  و�خ��ت��ي��ار  �جل��ام��ع��ة،  ح��رم  يف  للمطار 

�جلامعة،  د�خ��ل  معمارية  حتفة  ليكون  منا�شبة 

ويبنى يف نف�س �ملوقع وبنف�س �لت�شميم.

تركيب  ج�����از�ن  ج��ام��ع��ة  �أن���ه���ت 

�ملر�قبة  كامري�ت  منظومة  وت�شغيل 

ب��امل��دي��ن��ة �جل��ام��ع��ي��ة، �إ���ش��اف��ة �إىل 

�لأم����ن  �إد�رة  م��ن�����ش��وب��ي  ت���دري���ب 

و�ل�شامة على تقنية غرفة �لتحكم 

�لتي مّت تفعيلها بالتعاون مع �إحدى 

وفّعلت  �����ش��ة،  �مل��ت��خ�����شّ �ل�����ش��رك��ات 

مر�قبة  ك��ام��ري�ت   310 �جل��ام��ع��ة 

ومبانيها،  �جلامعية  �ملدينة  لتغطي 

�إل �أن حيز �لكامري�ت ل يقف عند 

�إىل حميط  ميتد  ب��ل  �حل���د؛  ه��ذ� 

�جلامعة وطرقاتها.

وت��ع��م��ل ك���ام���ري�ت �مل��ر�ق��ب��ة من 

تتيح  �لتقنية  عالية  �أج��ه��زة  خ��ال 

و�جتاهاتها،  �لكامري�ت  يف  �لتحكم 

ودق��ة  �لعالية  �لتقنية  ع��ن  ف�شًا 

�لت�شوير �لتي تتمتع بها �لكامري�ت، 

ك��ام��ري�ت  ع��م��ل  يف  �ل��ت��ح��ك��م  ليتم 

غرفتَي حتكم  خ��ال  م��ن  �مل��ر�ق��ب��ة 

مت�شلة  م��ر�ق��ب��ة  ���ش��ا���ش��ات  ت�����ش��م 

 24 مد�ر  على  وتعمل  بالكامري�ت، 

�شاعة يومياً من خال فريق عمل، 

تر�شد  عمليات  غرفة  ي�شكل  مب��ا 

لتاأمني  وحميطها  �لكليات  مباين 

هو  ما  ور�شد  ومن�شاآتها،  �جلامعة 

غري ماألوف من خال �لتو��شل مع 

باجلامعة،  �ملوجودين  �لأم��ن  �أف��ر�د 

و�إباغهم مبا يتم ر�شده.

باملدينة  �لأمن  وحدة  مدير  وقال 

»�لإد�رة  �إن  عزيز  يحيى  �جلامعية 

ت�شعى لتنفيذ �لإ�شرت�تيجية �لأمنية 

�أف�شل  توفري  خ��ال  م��ن  للجامعة 

للحفاظ  و�لإد�ري��ة  �لفنية  �لو�شائل 

على �لأمن و�ل�شامة �لعامة، ف�شا 

وتعليمات  �لأمني  �لوعي  ن�شر  عن 

�ل�شامة �لوقائية لدى �أفر�د �لأ�شرة 

�جلامعية من �أع�شاء هيئة �لتدري�س 

وطلبة وموظفني«.

توجد  �أن����ه  �إىل  ع��زي��ز  و�أ����ش���ار 

تتما�شى  ح��دي��ث��ة  ك���ن���رتول  غ��رف��ة 

كل  يف  �حل��دي��ث��ة  �لتكنولوجيا  م��ع 

�جلامعية  باملدينة  �ملختلفة  �ملو�قع 

�لأمن  م�شوؤولو  عليها  ي�شرف  �لتي 

�لنظام  على  ح��ف��اظ��اً  و�ل�����ش��ام��ة، 

وتوفري  �جلامعية  و�ملن�شاآت  �لأمني 

لاأ�شرة  و�ل�شامة  �لأم��ن  �شبل  كل 

�جلامعية د�خل جامعة جاز�ن.

تدشين الموقع اإللكتروني والهوية البصرية لحاسب وهندسة القنفذة

310 كاميرات مراقبة تغطي المدينة الجامعية بجازان

5 فرص ترفيهية واستثمارية بجامعة الملك فيصل

بناء م�شتقبلك وحتديد م�شار حياتك  �لطالب مل يعد جناحك يف  عزيزي 

يعتمد على �ل�شهادة �جلامعية و�ملعدلت �لعالية وحدها، بقدر �عتماده على 

��شتطعت  �لتي  �لعامة  �لعاقات  و�شبكة  و�ملهنية  �لعملية  و�ملهار�ت  �لقدر�ت 

�حلياة  خلو�س  توؤهلك  و�لتي  �جلامعية،  �ملرحلة  خال  تكوينها  �أو  �كت�شابها 

�لعملية بنجاح وثقة فيما بعد.

�لأ�شاتذة  و�أف�شل  و�ملحا�شر�ت  �ملقرر�ت  جانب  �إىل  لك  توفر  �جلامعة 

وبر�مج  متنوعة  �أن�شطة  �إىل  �إ�شافة  معرفًيا،  ل�شقلك  �لتجهيز�ت  و�أح��دث 

قدر�تك  وبناء  ذ�تك  وتكوين  �شخ�شيتك  معامل  ر�شم  على  ت�شاعدك  متجددة 

�لعملية و�ملهارية، و�لطالب �لذكي و�لطموح هو �لذي ل يكتفي باملحا�شر�ت 

و�شناعة  نف�شه  لبناء  �لفر�س  وي�شتثمر  �لأن�شطة  يف  ينخرط  بل  و�ملقرر�ت، 

م�شتقبله.

�لتي  و�مل�شتقبلية  �لعملية  �حلياة  خطو�ت  �أوىل  هي  �جلامعة  بعد  �حلياة 

حتدد م�شارك وجتعلك م�شوؤولً عن نف�شك متاماً، وتفتح �أمامك �أبو�ب �حلياة 

�أحياناً،  �لإخفاقات  �إىل جانب  و�إجن��از�ت  فيها من جناحات  ما  بكل  �لعملية 

�لتي  و�ملهار�ت  و�لقدر�ت  �خلرب�ت  على  كبري  ب�شكل  تعتمد  �لعملية  و�حلياة 

�كت�شبتها يف �ملرحلة �جلامعية، لهذ� مل تدخر �جلامعة و�شًعا يف حت�شني فر�س 

�لطاب و�لطالبات �ملتخرجني يف �حل�شول على �لوظائف �ملنا�شبة من خال 

�إطاق »�ل�شجل �ملهاري« و�لذي ميثل �إثباتاً ر�شمياً لقدر�ت ومهار�ت �لطالب 

يف  �لطاب  �شوؤون  عمادة  تقدمها  نوعية  وبر�مج  عمل  وور���س  دور�ت  عرب 

�ملجالت غري �لأكادميية مما يدعم تناف�شية �خلريج على �لوظائف.

ل  �لنا�س  �أن  وتذكر  بك،  خا�شة  ذ�تية  �شرية  تعد  �أن  عليك  �أوىل  كخطوة 

فاحر�س  �أن��ت،  من  تقول  �لذ�تية  �شريتك  فاإن  لذ�  بك،  يلتقو�  ومل  يعرفونك 

ومو�هبك  مهار�تك  و�أبرز من خالها  �لعمل،  لأ�شحاب  تكون جاذبة  �أن  على 

و�شهاد�تك وخرب�تك ذ�ت �لعاقة باملن�شاأة �ملتقدم �إليها.

 تطوير �لذ�ت هدف يتم عرب و�شائل عدة، منها �لدور�ت �لتدريبية، وعلى 

مبجال  �ملهتمة  �جلهات  �أو  �ملوؤ�ش�شات  �أو  �ل�شركات  على  �لتعرف  �خلريج 

�أهمية  �لتدريب  �إىل موؤ�ش�شات تويل  �لتوجه  �لتخ�ش�س، ومن �لأهمية مبكان 

وهو  ما يرفع م�شتوى �ملهار�ت، وت�شري �إحدى �لدر��شات باأن كل دولر ينفق يف 

�لتدريب يعود على �ملن�شاأة ب� 24دولر�ً. 

بال�شركات  �ب��د�أ  �خلا�س،  �لقطاع  يف  عمل  عن  للبحث  توجهت  حالة  يف 

�ل�شغرية �أو �ملتو�شطة، و�بتعد يف هذه �لفرتة عن �ل�شركات �لكبرية، لأنها عادة 

ما تطلب خرب�ت كبرية �أو درجة عالية يف �لتخ�ش�س، وحاول �أن تك�شب خربتك 

من �ل�شركات �ل�شغرية حتى تتمكن من �ملناف�شة فيما بعد بخربتك و�لدخول 

بقلب قوي �إىل �ل�شركات �لكبرية �لتي تطلب خربة ومهارة يف �لعمل.

�جعل �شعارك »كن م�شتعد�ً د�ئًما«، و�قتن�س �لفر�س �ل�شانحة بكل عزمية 

وبدون تردد.. خا�شة يف ظل �لتطور�ت و�ملبادر�ت �لتي تعي�شها بادنا يف ظل 

روؤية 2030، و�لتي جتود باأنو�ع �لفر�س وتفتح ع�شر�ت �ملجالت يف خمتلف 

�ملجالت.. خا�شة �إذ� كنت ممن يرغب مو�كبة ريادة �لأعمال.. ول تن�شى �أن 

قول  وتذكر  و�لتحديات،  �ل�شعوبات  مو�جهة  يف  و�ل�شرب   بال�شجاعة  تت�شلح 

�ل�شاعر:

 وتعظم يف عني �ل�شغري �شغارها... وت�شغر يف عني �لعظيم �لعظائم

وتذكر دوًما �أن من �أهم �أركان �لنجاح هو �للتز�م ب�»�أخاقيات �لعمل« من 

�لنز�هة و�مل�شوؤولية و�لن�شباط و�لتو��شع يف �لتعامل مع �لآخرين..�لخ، ولتكون 

وتذكر- رحالك..  حططت  �أينما  بها  تعرف  �شخ�شيتك  معامل  »�لقيم«  تلك 

�أ�شتاذك  �آلية حما�شبية دقيقة تختلف عن  �أن رئي�شك يف �لعمل لديه  �أي�ًشا- 

يف �جلامعة �لذي قد يتغا�شى �أحياًنا تقديًر� لظروفك �أو تغافًا عن تق�شري 

طارئ، وهذ� يقت�شي وعًيا و�لتز�ًما عالًيا للم�شوؤولية. 

�مل�شاعر..  فيها  تتد�خل  �لعملية  حياتك  يف  �لأوىل  �خلطوة  �أن  �شك  ل 

ومن مرحلة حمدودية  �ملنتج  �لعامل  �إىل  �ملتعلم  �لطالب  دور  فهي حتول من 

�مل�شوؤوليات �إىل مرحلة �لن�شج و�لعتماد على �لنف�س وحتمل �مل�شوؤولية، لذ� 

فاإن �ل�شتعد�د �لنف�شي و�لوعي �لإيجابي بهذ� �لتحول ومتطلباته �شتكون خري 

و�أ�شرتك  ذ�تك  لتخدم  �لعملية  ب��اأدو�ر متميزة يف حياتك  �لقيام  عون لك يف 

وجمتمعك ووطنك.

بقي �أن نهنئك بالنجاح و�لإجناز �لعلمي وح�شولك على �ل�شهادة.. م�شحوًبا 

بدعو�تنا بالتوفيق يف م�شتقبل ناجح يف حياتك �لعملية و�ملهنية.

makinzyadel@ksu.edu.sa

وداعًا للحياة األكاديمية مرحًبا بالحياة العملية

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

�لدكتور عبد�لعزيز  �ملنورة  باملدينة  �فتتح معايل مدير جامعة طيبة 

�ل�شر�ين، �ملعر�س �مل�شاحب حلفل ختام �لأن�شطة �لطابية بكلية علوم 

�لأ�شرة للف�شل �لدر��شي �لثاين من �لعام �جلامعي 1438 / 1439ه�.

و�لت�شاميم  �مل�شغولت  �ملعر�س و�طلع على  �أركان  وجتول معاليه يف 

�لتي نفذتها طالبات كلية علوم �لأ�شرة باجلامعة خال �لف�شل �لدر��شي 

�لثاين �حلايل، �لتي تنوعت بني �لت�شاميم �لد�خلية و�ملاب�س و�لأغذية 

وغريها من �ملنتجات. وعقب �لزيارة قال معاليه �إن �لطالبات �أبدعن يف 

عك�س ما تعلمنه يف �لكلية من خال ما ت�شمنه �ملعر�س من م�شاركات 

ومنتجات، م�شري�ً �إىل �أن �جلامعة �شتعمل على �إبر�ز هذه �ملنتجات خارج 

باجلامعة  �لأ�شرة  كلية علوم  �أ�شو�ر �جلامعة. من جهتها عّدت عميدة 

�لدكتورة �إميان بنت عبد�لرحمن ع�شريي، �ملعر�س نتاج عمل ��شتمر ملدة 

ثاثة �أ�شهر و�شم نو�جت مقرر�ت تعليمية خمتلفة لأعمال �لطالبات، �إىل 

جانب عرو�س لأبحاث وم�شاريع �لتخرج يف خمتلف �أق�شام �لكلية �لتي 

ت�شم ق�شم علوم �لأغذية و�لتغذية، ودر��شات �لطفولة، و�ل�شكن و�إد�رة 

�ملوؤ�ش�شات، وت�شميم �ملاب�س و�حللي، و�لت�شميم �لد�خلي.

معرض لألنشطة بكلية علوم األسرة بجامعة طيبة
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�أحمد  �ل��دك��ت��ور  �لتعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  �أك���د 

في�صل من �جلامعات  �مللك  �أن جامعة  �لعي�صى 

�لإقليمي  �مل�صتويني  على  و�لعريقة  �ل��ر�ئ��دة 

و�لدويل، وتزخر بالإجناز�ت و�لإمكانات �لكبرية 

»ل  وق��ال:  �حلمد،  �لإ���ص��ادة وهلل  ت�صتحق  �لتي 

روؤي��ة  منطلق  متثل  �ل��ي��وم  �جلامعات  �أن  �صك 

�ملبدعة  �لعقول  حتت�صن  فهي   ،2030 �ململكة 

�لتي ت�صتطيع �أن تنه�ض باملجتمع وتقدم �لكثري 

�لتي  و�لرب�مج  و�مل�صاريع  �لأفكار  من  و�لكثري 

ت�صاهم يف رفع م�صتوى �لوعي وم�صتوى �لتنمية 

�لجتماعية �ل�صاملة يف �صتى �ملجالت، مبيًنا �أن 

ا كبرًي� يف هذ� �ملجال«. �جلامعات قطعت �صوًطً

زيارته  خالل  �لتوجيهية  كلمته  يف  ذلك  جاء 

يوم  �صباح  ب��الأح�����ص��اء  في�صل  �مل��ل��ك  جلامعة 

�لأربعاء 16 �صعبان 1439ه�.

في�صل  �مل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أب�����ان 

مع  �صت�صل  �ل�صعودية  �جلامعات  ونظري�تها 

ع�صر  �إىل  للجامعات،  �ملقرر  �جلديد  �لنظام 

و�ل�صتقاللية  �ملرونة  من  كثرًي�  مينحها  جديد 

و�لرب�مج  �لفر�ض  من  مزيد  خلق  على  و�لقدرة 

�لب�صرية  �لإمكانات  من  و�ل�صتفادة  و�مل�صاريع 

و�ملادية �ملتوفرة باجلامعة وقدرتها على �لتناف�ض 

مما  و�لدولية  �لإقليمية  �لأخرى  �جلامعات  مع 

خا�صة  وه��وي��ة  �صخ�صية  ت��ك��وي��ن  يف  ي�صاهم 

للجامعة، وبالتايل ن�صتطيع �أن نفاخر بجامعاتنا 

و�أن نناف�ض على �مل�صتوى �لدويل.

في�صل  �مللك  جامعة  �أن  �إىل  معاليه  و�أ���ص��ار 

مت��ي��زت ب��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى �إي���ج���اد م��ن��ظ��وم��ة من 

على  تركيزها  و�أي�صا  �لنوعية،  �لتخ�ص�صات 

�لتنمية  يف  مهمة  جم��الت  يف  �لعلمي  �لبحث 

خدمة  على  وق��درت��ه��ا  و�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  �ل�صناعية 

هو  ذلك  فاإن  وبالتايل  �ملنطقة،  و�أبناء  �ملنطقة 

�مل�صار �ل�صحيح �لذي نتوقع �أن ت�صري به �جلامعة 

وتتطور وتتو�صع خدماتها، معرًبا عن �صعادته ملا 

تنفيذها على  متمنًيا  نوعّية،   مبادر�ت  ر�أه من 

خاللها  من  ن�صتطيع  �أننا  موؤكًد�  �لو�قع،  �أر���ض 

حتقيق �لكثري يف خدمة �لنظام �لتعليمي وتطوير 

�لتعليم  مع  بالتكامل  وم�صتوياته  �أق�صامه  كافة 

�لعام وخدمة �لطالب على كافة �مل�صتويات حتى 

ي�صلو� باإذن �هلل لأرفع �مل�صتويات وي�صتطيعو� �أن 

يثبتو� جد�رتهم وقدر�تهم يف �صوق �لعمل.

وقد رحب معايل مدير �جلامعة مبعايل وزير 

و�طالعه  �لدعوة،  تلبيته  ملعاليه  مقدًر�  �لتعليم 

في�صل،  �مللك  جامعة  منجز�ت  من  ع��دد  على 

به  ما حتظى  له  �صاكًر�  �مل�صتقبلية،  ومبادر�تها 

�جلامعة من معاليه من دعم وتوجيه و�هتمام، 

ب��ع��د ذل���ك �ط��ل��ع م��ع��ايل �ل��وزي��ر ع��ل��ى عر�ض 

تقدميي مل�صروعات �ملدينة �جلامعية، ثم عر�ض 

�لزر�عية  و�لتدريب  �لأبحاث  مرئي عن حمطة 

و�لبيطرية، �إ�صافة �إىل عر�ض خا�ض عن و�حة 

تقدميي  وعر�ض  و�لتقنية،  لالبتكار  �لأح�صاء 

يت�صمن �أبرز مبادر�ت �جلامعة يف �إطار �لتحول 

�لوطني يف قطاع �لتعليم.

�صهد وزير �لتعليم �لدكتور �أحمد �لعي�صى توقيع 

بوكالة  ممثلة  �لتعليم  وز�رة  بني  تعاون  �تفاقية 

�لبعثات، ومنظمة �لتعليم �لدويل »IIE« لتطوير 

برنامج �لبتعاث وحت�صني كفاءته �لت�صغيلية.

�لتوقيع  مر��صم  خالل  �لعي�صى  �لوزير  و�أك��د 

�أهمية تطوير برنامج �لبتعاث وخمرجاته،  على 

�لدعم  مع  ي��ت��و�ءم  مبا  �لت�صغيلية  كفاءته  ورف��ع 

�لكبري �لذي يحظى به �لربنامج من  قبل مقام 

بن  �صلمان  �مل��ل��ك  �ل�صريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم 

عبد�لعزيز وويل �لعهد �لأمري حممد بن �صلمان 

بن عبد�لعزيز يحفظهما �هلل، ومبا ي�صهم يف دفع 

عجلة �لتنمية ويحقق روؤية �ململكة 2030.

و�أو�صح �لعي�صى �أن �خلطط �لتو�صعية لتطوير 

ت�صهم يف دفع  �أن  بر�مج جديدة لالبتعاث ميكن 

تلتزم  �لتي  �لب�صري  �ملال  ر�أ���ض  تطوير  منظومة 

روؤية �ململكة �لطموحة 2030  بتحقيقها، م�صري�ً  

ت�صع  لأن  ت�صعى   2030 �ململكة  روؤي���ة  �أن  �إىل 

�لبتعاث يف �مل�صار�ت �لتي تخدم �لتنمية، وعرب 

تخ�ص�صات نوعية ومن جامعات عاملية مرموقة.

و�أ�صاف �أن عقد �ل�صر�كات و�لتفاقيات يتوقع 

و�لتاأهيل  و�لتدريب  �لفر�ض  توفري  من  يعزز  �أن 

�جليد  للخريجني  ب�صكل �أكرث كفاءة، ومبا يتو�ءم 

ت�صهم  �أن  موؤماًل  �لعمل،  ل�صوق  �مللحة  و�حلاجة 

�ل��دويل  �لتعليم  منظمة  م��ع  �ملوقعة  �لتفاقية 

�خلا�صة  �لوظيفية  �ملعايري  تطوير  يف   »IIE«

ت�صعى  ما  وهو  لالبتعاث،  �لتعليمية  بامل�صار�ت 

خمرجات  متابعة  خالل  من  �لتعليم  وز�رة  �إليه 

�لربنامج وحت�صينها وجتويدها.

�لدكتور  �لبعثات  ل�صوؤون  �ل��وز�رة  وكيل  وك��ان 

�لتعليم  منظمة  رئي�ض  مع  وقع  �حلرب�ض  جا�صر 

تعاون  �تفاقية  ج��ودم��ان  �آل���ن  �ل�صيد  �ل���دويل 

وحت�صني  �ململكة  يف  �لبتعاث  برنامج  لتطوير 

عدد  وتنفيذ  تطوير  ت�صمنت  �لت�صغيلية،  كفاءته 

مب�صار�ت  �خلا�صة  و�مل�صروعات  �ل��رب�م��ج  م��ن 

�لبعثات يف  وكالة  مبادرة  وذلك �صمن  �لبتعاث، 

برنامج �لتحول �لوطني.

و��صتملت �تفاقية �لتعاون على عدد من �لبنود 

منها  �لرب�مج  بع�ض  و�إد�رة  تنفيذ  من  تعزز  �لتي 

�لفوري  لالبتعاث  يهدف  �ل��ذي  �لنخبة  برنامج 

جامعة   20 �أف�صل  م��ن  ق��ب��ول  على  ح�صل  مل��ن 

�خل��رب�ت  �ملبتعثني  لإك�����ص��اب  وذل���ك  �ل��ع��امل  يف 

�صوق  يف  وتوطينها  ونقلها  و�لعملية  �لأكادميية 

�لذي  �خلارجية  �ملنح  وبرنامج  �ل�صعودي،  �لعمل 

بني  �لثقايف  و�ل��ت��ب��ادل  �لتعليمي  �لتعاون  يعزز 

تفعيل  �إىل  بالإ�صافة  �لأخ��رى،  و�ل��دول  �ململكة 

�لتعاون �لعلمي من خالل �لتفاقيات �لثنائية �لتي 

تعقدها حكومة خادم �حلرمني �ل�صريفني يحفظه 

�هلل مع �لدول �ملختلفة.

�ملنح  برنامج  يعمل  �أن  �لتفاقية  ن�صت  كما 

�خلارجية على �إعد�د وتاأهيل �لطلبة �ل�صعوديني 

�أع��ل��ى  وف���ق  �ل��ع��امل��ي��ة  �لتناف�صية  م�صتوى  �إىل 

�لتدريب  ط��رق  در��صة  مع  �لأك��ادمي��ي��ة،  �ملعايري 

�لتخ�ص�صات  بحيث حتدد  �لبتعاث  وبعد  خالل 

يف  �ملختلفة  �لقطاعات  م��ع  �ل�صر�كات  وتبنى 

�صوق �لعمل ويتم تزويد �ملبتعثني باأعلى �ملهار�ت 

�ملهنية �ملطلوبة، وت�صمنت �لتفاقية بني �جلانبني 

�لقبولت  لدعم  �إلكرتونية  من�صة  بتطوير  �لقيام 

�جلامعية وتوزيع �ملبتعثني يف �جلامعات ل�صمان 

عدم تكد�صهم وفق �لتخ�ص�صات �ملطلوبة.

وزير التعليم يشيد بمبادرات جامعة الملك فيصل

اتفاقية لتطوير برنامج االبتعاث وتحسين كفاءته

اطلع على أبرز مشاريعها ومنجزاتها

ملتقى الجوف يبحث الفرص 
االستثمارية في التعليم

�آل  برعاية �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري بدر بن �صلطان بن عبد�لعزيز 

�أحمد  �لدكتور  �لتعليم  وزير  معايل  وح�صور  �جلوف  منطقة  �أمري  �صعود 

�جلوف،  منطقة  يف  �ل�صتثمار  ملتقى  فعاليات  موؤخر�ً  �نطلقت  �لعي�صى 

و�لذي يبحث �ل�صر�كة مع �لقطاع �خلا�ض يف جمالت �لتعليم �لأهلي.

وناق�ض �مللتقى فر�ض جذب �ل�صتثمار �أىل منطقة �جلوف وحمافظاتها 

ودور �صركة تطوير للمباين يف توفري �لفر�ض �ل�صتثمارية وتقدمي خدمات 

�لدعم �لفنية و�مل�صاهمة يف توفري �حللول �لتمويلية لبناء �ملد�ر�ض �لأهلية، 

�جل��وف  مبنطقة  �ل�صتثمارية  �لفر�ض  ع��ن  �لإع���الن  �مللتقى  �صهد  كما 

بالإ�صافة �إىل توقيع عدد من �لتفاقيات.

�أن  فهيد  �آل  �صعد  �لدكتور  �لأهلي  للتعليم  �لتعليم  وز�رة  وكيل  و�أو�صح 

�مللتقى ياأتي �نطالقاً من روؤية �ململكة 2030 و�متد�د�ً ملبادرة تعزيز �ل�صر�كة 

مع �لقطاع �خلا�ض، كونه د�عماً لهذ� �لتوجه و�إثر�ئه يف �ملنطقة و�لتعريف 

به، وُمنطلقاً لل�صر�كة مع �لقطاع �خلا�ض يف جمالت �لتعليم �لأهلي، م�صري�ً 

�إىل م�صاركة �لعديد من �مل�صتثمرين و�مل�صتثمر�ت من منطقة �جلوف ومن 

خمتلف �نحاء �ململكة يف هذ� �مللتقى.

ي�صار �إىل �أن �مللتقى �صيعلن عن �لعديد من �لفر�ض �ل�صتثمارية �لو�عدة 

مبنطقة �جلوف، كما تخلله عدة جل�صات �صارك بها �أمني منطقة �جلوف 

ومدير �لدفاع �ملدين ونائب حمافظ هيئة �ل�صتثمار بالإ�صافة �إىل �صركات 

تطوير �لتعليم.

»التعليم« توقع مذكرة 
تعاون مع اتحاد كرة القدم

وقعت وز�رة �لتعليم مذكرة تعاون مع �لحتاد �ل�صعودي لكرة �لقدم 

لدعم عدد من �لرب�مج و�مل�صاريع و�ملبادر�ت، وفق ��صرت�تيجية �لتطوير 

و�لتعليم ودعم �ملهار�ت و�ملوهوبات.

»بنني«  للتعليم  �لوز�رة  وكيل  �ملذكرة  توقيع  �أثناء  �لتعليم  وز�رة  ومّثل 

�لدكتور نياف �جلابري، فيما مّثل �لحتاد �لعربي �ل�صعودي نائب رئي�ض 

�لحتاد نو�ف �لتمياط.

�لدعم  تقدمي  يف  �مل�صرتك  �لتعاون  �لطرفني،  بني  �ملذكرة  وتت�صمن 

�لفئات  جميع  من  �لقدم  كرة  وممار�صي  للموهوبني  �لتطوير  وبر�مج 

�ل�صنية لتطوير كرة �لقدم يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، وتقدمي �لرب�مج 

�لريا�صية  �ملجالت  يف  للعاملني  �لقدم  كرة  يف  �ملتخ�ص�صة  �لتطويرية 

ملن�صوبي �لحتاد �ل�صعودي لكرة �لقدم ووز�رة �لتعليم مع مر�عاة توفر 

�لكادر �لتدريبي وجاهزية مو�قع �لتطوير ح�صب �لإجر�ء�ت و�لأن�صطة 

�ملتبعة لدى كل طرف، وتطوير �لرب�مج يف جمالت �إد�رة وت�صويق ون�صر 

لعبة كرة �لقدم لتعزيز �لكفاء�ت �ملهنية وفق متطلبات �لحتاد �لدويل 

و�لحتاد �لقاري للعبة.

�لريا�صية  و�ملر�فق  �ملن�صاآت  من  �ل�صتفادة  �إمكانية  �ملذكرة  وت�صمل 

لدى �لطرفني ل�صت�صافة �لرب�مج و�ملنا�صبات و�ملعار�ض �لعلمية و�ملهنية 

ب�صرط عدم تز�من ذلك مع حاجة �لطرف �مل�صت�صيف ملن�صاآته بعد �أخذ 

�ملو�فقات �لنظامية للطرف �مل�صت�صيف، وم�صاركة �لطرفني يف تنظيم 

لتطوير  �لعمل  وور���ض  �لقدم  كرة  بلعبة  �ملتعلقة  و�لفعاليات  �لأن�صطة 

ملن�صوبي  �لفر�صة  و�إتاحة  لذلك،  �حلاجة  دعت  ما  متى  �ملهني  �لعمل 

وز�رة �لتعليم خ�صو�صاً مدر�صي �لرتبية �لبدنية للم�صاركة يف �لرب�مج 

و�لتفاق  �لقدم،  لكرة  �ل�صعودي  بالحتاد  �لفنية  �للجنة  تعقدها  �لتي 

�لرتبية  و�أق�صام  كليات  لطالب  �مليد�نية  للم�صاركة  فر�ض  توفري  على 

�لبدنية و�لريا�صة يف �لقطاعات و�لن�صاطات �لتابعة لالحتاد �ل�صعودي 

لكرة �لقدم.

بهدف تطوير ودعم املوهوبني من جميع الفئات ال�سنية
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املهند�س  والقروية  البلدية  ال�ش�ؤون  وزي��ر  معايل  وق��ع 

الدكت�ر  اجلامعة  مدير  ومعايل  ال�شيخ  اآل  عبداللطيف 

التنفيذي  املاج�شتري  برنامج  لإطالق  اتفاقية  العمر  بدران 

يف ال�شيا�شات البلدية وتنمية املدن، وذلك ي�م اخلمي�س 10 

ربيع الآخر 1439ه� كاأول برنامج ماج�شتري تنفيذي ينفرد 

معايل  واأو�شح  التح�ل.  برامج  وخطط  احلك�مي  بالعمل 

يف  تاأتي  التفاقية  هذه  اأن  والقروية  البلدية  ال�ش�ؤون  وزير 

وتهدف  �شع�د،  امللك  وجامعة  ال���زارة  بني  ال�شراكة  اإط��ار 

القطاع من  لقيادات  والفنية  الإداري��ة  القدرات  اإىل تط�ير 

مقررات  من  الربنامج  يت�شمن  وما  والثالث  الثاين  ال�شف 

عمل  ور���س  اإىل  اإ�شافة  البلدي،  القطاع  تخ�س  تدريبية 

ال�شاعدة  القيادات  تط�ير قدرات  بهدف  املنهجية  متعددة 

لت�يل منا�شب قيادية ت�اكب التحديات امل�ج�دة حالًيا من 

وتعزيز  املالية  امل���ارد  اإدارة  من  وغريها  التنم�ية  الناحية 

ال�شتثمارات والإدارة الت�شاركية.

وقعت اجلامعة ي�م الثنني 16 ربيع اأول 1439ه� ثالث مذكرات تفاهم 

اجلامعة  مّثل  وقد  ورعايتهم،  املنح  بطالب  املهتمة  اجلهات  من  عدد  مع 

معايل املدير الدكت�ر  بدران العمر، وبداأ الت�قيع يف قاعة الت�شريفات ببه� 

اجلامعة مع جمعية ال�قف اخلريية ومّثلها معايل ال�شيخ عبداهلل بن �شليمان 

بن منيع رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، ثم وّقع �شاحب ال�شم� الأمري الدكت�ر 

بندر بن �شلمان بن حممد رئي�س جلنة الدع�ة يف اإفريقيا مذكرة التفاهم 

ممثاًل للجنة، واختتم ت�قيع املذكرات مبذكرة التفاهم مع م�ؤ�ش�شة »منحة 

ال�قفية«، ومّثلها رئي�س جمل�س اإدارتها الأ�شتاذ علي بن حممد املهيدب. وقد 

رّحب معايل املدير ب�شي�ف اجلامعة و�شكرهم على ح�ش�رهم واأثنى على 

اهتمام اجلهات الثالث بطالب املنح ورعايتهم، واأبدى �شعادته بال�شراكة مع 

املهتمني باملنح الدرا�شية واأن اجلامعة ترحب بالتكامل مع اجلهات الأ�شيلة 

يف جمال املنح ورعاية الطالب.

احتفلت اجلامعة بالي�م ال�طني 87 بح�ش�ر معايل مدير اجلامعة د. 

بدران العمر ووكالء اجلامعة وعمداء الكليات وعدد من اأع�شاء هيئة 

فعاليات  بانطالق  اإيذاناً  ال�شع�دي  العلم  معاليه  رفع  حيث  التدري�س، 

احلفل.

وبداأ احلفل باآيات من الذكر احلكيم، تالها كلمة لأحد طالب ذوي 

اأحد  قدم  كما  وطنية،  ق�شيدة  الطالب  اأحد  األقى  ذلك  بعد  الإعاقة، 

الطالب اأن�ش�دة وطنية نالت ا�شتح�شان احل�ش�ر، ثم قدم فريق امل�شرح 

م�شرحية وطنية هادفة.

»رسالة الجامعة« ترصد أبرز إنجازات الجامعة
خالل العام الجامعي 1438 /1439هـ 

�شهد العام الدرا�شي احلايل 1438 / 1439ه� العديد من املبادرات والفعاليات واملنا�شبات على م�شت�ى اإدارة اجلامعة وعماداتها وكلياتها، وقد ارتاأت �شحيفة ر�شالة اجلامعة ر�شد وت�ثيق اأبرز تلك الفعاليات 

يف هذا العدد، وذلك من منطلق دورها وم�ش�ؤوليتها يف ت�شجيل وت�ثيق ح�شاد عام درا�شي حافل بالإجناز، يف خط�ة ت�شعى من خاللها لت�ثيق التاريخ احلديث للجامعة واإيجاد مرجع معتمد للمتابع وامل�ش�ؤول..

منجزات اإلدارة 
العليا إلدارة الجامعة

رعى �شاحب ال�شم� امللكي الأمري في�شل بن بندر 

الت�فري  حملة  الريا�س  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن 

للتنمية  الن�شائية  اللجنة  نظمتها  التي  والدخ���ار 

جامعة  مع  بال�شراكة  الريا�س،  منطقة  يف  املجتمعية 

امللك �شع�د، ممثلة بجمعية ريادة الأعمال، وبرنامج 

�شفر   11 ي�م  انطلقت  والتي  باجلامعة،  حمفظتي 

1438، وتهدف اإىل رفع م�شت�ى ال�عي لدى الأ�شر 
الدخ��ار  ثقافة  ون�شر  الت�فري  لأهمية  ال�شع�دية 

يف  امل�شاهمة  يف  الأ�شرة  دور  وتعزيز  املجتمع،  لدى 

الجتماعية. التنمية  وحتقيق  ال�طني،  القت�شاد 

حملة التوفير واالدخار

احتفالية اليوم الوطني 87

إطالق أول برنامج ماجستير في السياسات البلدية

توقيع ثالث مذكرات تفاهم في 
مجال المنح الدراسية

المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة

الأم��ري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  رعاية  حتت 

العهد  ويل  عبدالعزيز،  بن  �شلمان  بن  حممد 

نائب رئي�س جمل�س ال�زراء ووزير الدفاع، نظمت 

جامعة امللك �شع�د بالتعاون مع وزارة الدفاع يف 

27 حمرم 1439ه�، امل�افق 17 اأكت�بر 2017م، 
امل�ؤمتر الثاين حلل�ل القيادة وال�شيطرة وا�شتمر 

الإره��اب..  �شد  »التحالف  بعن�ان  اأيام،  لثالثة 

ال�شرتاتيجيات والقدرات«، وقدم معايل مدير 

املنا�شبة،  بهذه  العمر  بدران  الدكت�ر  اجلامعة 

هذه  على  العهد  ويل  ل�شم�  وتقديره  �شكره 

الرعاية الكرمية يف ظل ما جتده اجلامعة من 

�شم�ه من دعم وم�ؤازرة يف خمتلف املجالت.
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فعاليات وكاالت 
وعمادات الجامعة عام جامعي حافل بالفعاليات والمبادرات واإلنجازات

اح��ت��ف��ل��ت اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة 

ب��وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة ل��ل��م�����ش��اري��ع 

والأمن  لل�شالمة  العامة  »الإدارة 

للدفاع  العاملي  باليوم  اجلامعي« 

»املوؤ�ش�شات  �شعار  حتت  املدين 

ال�شالمة«،  وث��ق��اف��ة  التعليمية 

مبعر�ض  جناح  يف  �شاركت  حيث 

امل��ق��ام يف مركز  امل��دين  ال��دف��اع 

غرناطة مول والذي اأقيم برعاية 

ن��ائ��ب اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���ض 

الأم��ر  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن 

وا�شتمر  �شعود،  اآل  عبدالعزيز 

اأي���ام، مت  خم�شة  مل��دة  امل��ع��ر���ض 

اأنظمة الإنذار  من خالله عر�ض 

واأدوات  امل��ب��اين،  يف  والإط��ف��اء 

مع  للتعامل  ال�شخ�شية  الوقاية 

قدمت  كما  الكيميائية،  امل���واد 

ل������زوار امل���ع���ر����ض ����ش���رح���اً عن 

وكيفية  احلرائق  طفايات  اأن��واع 

ذلك  على  وتدريبهم  ا�شتخدامها 

من خالل جهاز حماكاة الإطفاء 

التدريب  ملركز  تاأمينه  مت  الذي 

والأمن  لل�شالمة  العامة  بالإدارة 

اجل���ام���ع���ي ووزع������ت ن�����ش��رات 

لهذه  اأعدت  الزوار  على  توعوية 

املنا�شبة.

ب����رع����اي����ة وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 

ال��دك��ت��ور  وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط 

عمادة  نظمت  ع�شري،  يو�شف 

العمل  ور���ش��ة  واجل���ودة  التطوير 

جمل�ض  لأع�����ش��اء  التن�شيطية 

باجلامعة  املعتمدين  امل��راج��ع��ن 

ي���وم  وذل������ك   ،KSU-BOA

اخل��م��ي�����ض 1439/5/29ه�����������، 

ال��ت��ا���ش��ع��ة ���ش��ب��اح��اً، مب�����ش��ارك��ة 

اأك�����ر م���ن خ��م�����ش��ن م��راج��ع��اً 

ومعهداً  كلية   16 ميثلون  معتمداً 

باجلامعة.

�شالح  الدكتور  الور�شة  افتتح 

التطوير  عمادة  عميد  الق�شومي 

واجلودة نيابة عن وكيل اجلامعة 

وح�شرها  والتطوير،  للتخطيط 

ممثلو الكليات واملعاهد باجلامعة، 

م�شت�شارو العمادة، ووكالء عمادة 

التطوير واجلودة.

ورشة عمل المراجعين المعتمدين في »التطوير والجودة«االحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني

حفل ختامي لملتقى الجوالة »ترادف«

توقيع اتفاقية إنشاء أكاديمية سيسكو للشبكات

تكريم متفوقي البرامج اإلثرائية الصيفية

وكيل  رعى  اجلامعة  مدير  معايل  عن  نيابة 

اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور 

مللتقى  اخلتامي  احلفل  موؤخراً  النمي،  حممد 

اجلوالة ال�شعودية »ترادف« مب�شاركة 89 جوالً 

من 19 جهة ك�شفية مبع�شكر ع�شائر اجلوالة.

جوالة  قدمته  مبا  »�شعيد  النمي:  د.  وق��ال 

اأع���اد يل  ال��ل��ق��اء  وه���ذا  امللتقى،  اجل��ام��ع��ة يف 

ذكريات قدمية، حيث كنت اأحد اأع�شاء اجلوالة 

قبل ع�شرين �شنة«، ويف نهاية الكلمة قدم �شكره 

جلميع امل�شاركن من اجلهات الك�شفية وكذلك 

فريق العمل التنفيذي.

رعى معايل مدير اجلامعة 

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

وب��ح�����ش��ور وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

لل�شوؤون التعليمية والأكادميية 

العثمان  عبدالعزيز  الدكتور 

وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���درا����ش���ات 

املجتمع  وخ��دم��ة  التطبيقية 

اأول  رب��ي��ع   16 الث��ن��ن  ي���وم 

1439ه� توقيع اتفاقية اإن�شاء 
لل�شبكات  �شي�شكو  اأكادميية 

 Cisco Networking«

جامعة  ب��ن   »Academy

بكلية  ���ش��ع��ود مم��ث��ل��ة  امل��ل��ك 

ال����درا�����ش����ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع و���ش��رك��ة 

وذل��ك  ال�����ش��ع��ودي��ة،  �شي�شكو 

لربط  اجلامعة  جهود  �شمن 

�شوق  مبتطلبات  املخرجات 

وبرامج  خطط  ولدفع  العمل 

التحول الرقمي مبا يتفق مع 

الأهداف املحددة �شمن روؤية 

ال�شعودية  العربية  اململكة 

ال��ت��ح��ول  وب���رن���ام���ج   2030
الوطني.

برعاية معايل مدير اجلامعة 

الدكتور بدران العمر اأقيم حفل 

الذين  املتفوقن  الطلبة  تكرمي 

اج���ت���ازوا ال��رام��ج الإث��رائ��ي��ة 

والتدريبية ال�شيفية يف برنامج 

واملوهوبن  املتفوقن  الطلبة 

والداعمة  امل�شاركة  وللجهات 

ل��ه��ذه ال����رام����ج، وذل����ك ي��وم 

اخلمي�ض 15 حمرم 1439ه�، 

وح�������ش���ره وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

والأكادميية  التعليمية  لل�شوؤون 

العثمان  عبدالعزيز  الدكتور 

التنفيذية  اللجنة  واأع�����ش��اء 

وعميد  ل��ل��رن��ام��ج،  ال��دائ��م��ة 

خالد  الدكتور  العلمي  البحث 

العمداء  من  وعدد  احلميزي، 

ووك�����الء ال��ك��ل��ي��ات، وروؤ����ش���اء 

كليات  خمتلف  م��ن  الأق�����ش��ام 

من�شقي  من  وجمع  اجلامعة، 

بالكليات  الرنامج  ومر�شدي 

اإدارة الرنامج، كما  ومن�شوبي 

اجلهات  عن  مندوبون  ح�شره 

للرامج  وال��داع��م��ة  امل�شاركة 

الإثرائية والتدريبية ال�شيفية.

حتت رعاية معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر نظمت وكالة 

ع�شري  يو�شف  الدكتور  وكيلها  برئا�شة  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة 

واجل��ودة،  للتطوير  الكليات  »وك��الء  مع  للوكالة  الأول  ال�شنوي  امللتقى 

التطوير  وح��دات  وروؤ���ش��اء  واجل��ودة،  للتطوير  الوكيالت  وم�شاعدات 

1439ه�،  6 حمرم  الثالثاء  يوم  وذل��ك  اجلامعة،  بوحدات  واجل��ودة« 

عر  نقله  ومت  للرجال،  الدرعية  بقاعة  2017م  �شبتمر   26 املوافق 

ال�شبكة للمدينة اجلامعية للطالبات.

واأو�شح الدكتور يو�شف ع�شري اأن امللتقى ال�شنوي الأول يهدف اإىل 

مناق�شة اخلطط املزمع تنفيذها خالل العام اجلامعي اجلديد 1438-

1439ه�، يف م�شارات: العتماد الراجمي، واجلودة الإدارية »الآيزو«، 
وهوية  اجلامعة،  لوحدات  ال�شرتاتيجية  واخلطط  املخترات،  وجودة 

يدعم  اجلامعة مبا  وحدات  تهيئة  اإىل  اإ�شافة  بها،  واللتزام  اجلامعة 

روؤية اململكة 2030، وتوجهاتها ال�شرتاتيجية.

برعاية  العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة  وكالة  نظمت 

وكيل  واإ�شراف  وبح�شور  العمر،  بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل 

العامري  اأحمد  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة 

وبت�شريف وم�شاركة فاعلة من رئي�ض جمل�ض الغرف ال�شعودية –رئي�ض 

�شليمان  بن  اأحمد  املهند�ض  الريا�ض  يف  وال�شناعية  التجارية  الغرفة 

الراجحي وزمالئه اأع�شاء الغرف ورجال و�شيدات الأعمال وجمع من 

امل�شاركن وامل�شاركات من ممثلي ال�شركات؛ ور�شة عمل بعنوان »ال�شراكة 

بن اجلامعة وقطاع ال�شناعة والأعمال2«، وذلك بهدف التعرف على 

دفع  �ُشبل  حيال  اململكة  يف  والأعمال  ال�شناعة  قطاع  مرئيات ممثلي 

ال�شراكة بن منظومة البحث والبتكار باجلامعة وبن قطاع ال�شناعة 

والأعمال اإىل اآفاق اأو�شع .

الملتقى األول لوكالء التطوير والجودة

»الشراكة بين الجامعة وقطاع 
الصناعة 2« في ورشة عمل

وثائقيات الجامعة
1438 / 1439 هـ
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فعاليات وكاالت 
تكريم العلماء والباحثين سمة الجامعات المتقدمةوعمادات الجامعة

لل�ش�ؤون  اجلامعة  وكيل  د�شن 

الدكت�ر  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

حم��م��د ال��ن��م��ي م�����ش��ار ال��ت��ل��م��ذة 

ب��رن��ام��ج ال��ط��ل��ب��ة  امل�����ش��ان��د يف 

بح�ش�ر  وامل���ه���ب��ن  امل��ت��ف���ق��ن 

لل�ش�ؤون  اجلامعة  وكيل  م�شاعد 

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

اخل��ط��ط ال��درا���ش��ي��ة ال��دك��ت���ر 

وعميد  ال��ع��ن��ق��ري  ع��ب��دال��رح��م��ن 

با�شل  الدكت�ر  والت�شجيل  القب�ل 

ال�����ش��دح��ان، وم���دي���ر ال��رن��ام��ج 

الدكت�ر علي الدلبحي، ومن�ش�بي 

خمتلف  م��ن  الرنامج  ومن�شقي 

كليات اجلامعة.

وخ���ال ال��ت��د���ش��ن، ق��ام وكيل 

التعليمية  ل��ل�����ش���ؤون  اجل��ام��ع��ة 

والأكادميية باإعان اأ�شماء الطلبة 

املر�شحن للبعد الكمي يف مرحلة 

والبالغ  للرنامج  العام  الإع���داد 

عددهم »457« طالباً وطالبة.

اأع�شاء  ���ش���ؤون  عمادة  التقت 

عمادة  مبن�ش�بي  التدري�س  هيئة 

بعميد  ممثلة  والت�شجيل،  القب�ل 

ومدراء  والت�شجيل  القب�ل  عمادة 

بقاعة  وذل��ك  الأق�شام،  وروؤ���ش��اء 

القب�ل  ع��م��ادة  يف  الجتماعات 

�شعد  الدكت�ر  واأ�شار  والت�شجيل، 

اللقاء  يف  كلمته  خ��ال  احل�شن 

تق�م  ال��ذي  اخلدمي  ال��دور  على 

اجلامعة،  ملن�ش�بي  ال��ع��م��ادة  ب��ه 

م�ؤكداً على اأن العمادة تعمل وفقاً 

املدنية  اخلدمة  ول���ائ��ح  لأنظمة 

بها  املعم�ل  واملعايري  وال�ش�ابط 

نظاماً، وتخلل اللقاء عر�س مرئي 

الأداء  تقييم  لئحة  عن  مف�شل 

لها،  الر�شادي  والدليل  ال�ظيفي 

التقييم ومن�ذج عن  اآلية  ومعرفة 

تقييم الأداء ال�ظيفي.

عرض مرئي مفصل عن الئحة تقييم األداء الوظيفيتدشين مسار التلمذة المساند ببرنامج المتفوقين

ملتقى الصندوق الخيري لرعاية طالب المنح

برنامج دعم أعضاء 
التدريس الجدد 
يوقع 44 عقدًا 

بحثيًا

لقاء علمي 
للمتفوقين مع 

»زمالة عالم«

املنح  لرعاية طاب  ال�شندوق اخلريي  نظم 

الدرا�شية بجامعة امللك �شع�د ملتقاه الأول ي�م 

الثاثاء 3 رجب 1439ه�، برعاية �شماحة مفتي 

اآل  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  اململكة  عام 

ال�شيخ، وح�ش�ر �شاحب ال�شم� الأمري الدكت�ر 

ال�شم�  و�شاحب  حممد،  بن  �شلمان  بن  �شع�د 

حممد،  ب��ن  �شلمان  ب��ن  بندر  الدكت�ر  الأم���ري 

حميد،  بن  عبداهلل  بن  �شالح  ال�شيخ  ومعايل 

ومعايل  ال��رك��ي  ع��ب��داهلل  د.  ال�شيخ  وم��ع��ايل 

ال�شيخ الدكت�ر عبداهلل بن حممد املطلق، وعدد 

من اأ�شحاب املعايل والف�شيلة وال�شعادة، وذلك 

يف قاعة ال�شيخ حمد اجلا�شر باجلامعة.

ن��ظ��م��ت ع��م��ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي حفلاً 

ب��ح��ث��ي��ااً يف خمتلف  ع���ق���دااً   44 ل��ت��وق��ي��ع 

ال���ت���خ�������س�������س���ات الإن���������س����ان����ي����ة وال��ع��ل��م��ي��ة 

وال�����س��ح��ي��ة، وذل�����ك ���س��م��ن ب��رن��ام��ج دع��م 

اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س اجل�����دد »رائ�����د« 

ل���ل���دورة ال�����س��اب��ع��ة، واأ����س���ار ع��م��ي��د البحث 

اأن  اإىل  احلميزي  خالد  الدكتور  العلمي 

م�����س��روع »رائ����د« ي��ه��دف اإىل ج��ذب اأع�ساء 

التدري�س اجل��دد يف اجلامعة لبيئة  هيئة 

وذل��ك من خلل  املتميز،  العلمي  البحث 

ت���ق���دمي ال����دع����م امل��������ادي، وت����وف����ر ال��ب��ي��ئ��ة 

املناف�سة بني  روح  لبث  وامل�سجعة  املنا�سبة 

البحثي  امل��ق��رح  نوعية  وت��ع��د  الباحثني. 

وج����ودت����ه، ف�����س��لاً ع���ن اأه��م��ي��ة خم��رج��ات��ه 

احلكم  يف  الأ�سا�سية  الركيزة  التطبيقية، 

على متيز البحث وقدرته على املناف�سة.

نظم برنامج الطلبة املتف�قن وامل�ه�بن وبالتعاون مع برنامج 

زمالة عامل ومعهد امللك عبداهلل لتقنية النان� لقاًء علمياً للطلبة 

العلماء  من  اثنن  مع  ن�عه-  من  ال�شاد�س  -يعتر  املتف�قن 

من   RAINER HEDRICH الروفي�ش�ر  وهما  البارزين 

 LUDOVIC باأملانيا، والروفي�ش�ر WURZBURG جامعة

ORLANDO من جامعة COPENHAGEN به�لندا.

للطاب  العايل  التعليم  برنامج  ممثلًة  �شع�د  امللك  جامعة  وقعت 

»�شعي«  مبادرة  مع  تفاهم  مذكرة  ال�شمع  و�شعاف  ال�شم  والطالبات 

هذه  يف  اجلامعة  ومثل  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�شخا�س  وتاأهيل  لت�ظيف 

وكيل  النمي  الدكت�ر حممد  نيابة عن معايل مدير اجلامعة  التفاقية 

الأ�شتاذ  �شعي  مبادرة  ومثل  والأكادميية  التعليمية  لل�ش�ؤون  اجلامعة 

رئي�س املبادرة.  وتهدف التفاقية لت�ظيف خريجي  مرزوق العتيبي – 

ال�شمع من طاب وطالبات يف  لل�شم و�شعاف  العايل  التعليم  برنامج 

القطاعات اخلا�شة. 

رعى معايل مدير اجلامعة الدكت�ر بدران العمر حفل افتتاح ملتقى 

البحث العلمي بعن�ان »بحث علمي ر�شن وفق روؤية اململكة 2030«، 

وذلك الأحد 2 جمادى الآخرة يف قاعة حمد اجلا�شر وا�شتمر خم�شة 

 4 قارب  املن�ش�رة  العلمية  البح�ث  من  اجلامعة  اإنتاج  اأن  مفيداً  اأيام، 

اآلف ورقة علمية. واأو�شح عميد عمادة البحث العلمي رئي�س اللجنة 

روؤية  حتقيق  اإىل  يهدف  امللتقى  اأن  احلميزي  خالد  الدكت�ر  املنظمة 

للريادة  ت�شعى  التي  باجلامعة  العلمي  للبحث  ال�شراتيجية  اخلطة 

اأهمية  تاأكيد  امللتقى يعمل على  اأن  واأفاد  العلمي.  البحث  والإبداع يف 

ثقافة البحث العلمي يف اجلامعة واملجتمع ون�شر مفاهيم البحث العلمي 

لتي ت�ؤكد على الأ�شالة والنزاهة والإبداع يف الإنتاج البحثي.

ا�شتقبلت اجلامعة وفداً من جامعة ليدز الريطانية، �شّم الروفي�ش�ر 

هاي �شي�ي ي�ي نائب مدير اجلامعة للعاقات الدولية، والروفي�ش�ر 

والدكت�ر  الطاقة،  و�شبكات  الت�شالت  معهد  مدير  املرغاين  جعفر 

بري�س  دوج  وال�شيد  البتكار،  وتنمية  البحث  مدير  �شنجازي  حممد 

م�شت�شارة  جمتبى  مرمي  وال�شيدة  الدولين،  الطاب  ا�شتقدام  رئي�س 

ال�فد  ا�شتقبال  ومت  بالريا�س.  الريطانية  بال�شفارة  والبتكار  العل�م 

بح�ش�ر كل من عميد البحث العلمي الدكت�ر خالد احلميزي، وعميد 

كلية الهند�شة الدكت�ر وليد زاهد، ووكيل عمادة البحث العلمي الدكت�ر 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  العل�م  كلية  ووكيل  العريفي،  نا�شر 

الدكت�ر عبداهلل املعي�ف، ووكيل كلية الآداب لل�ش�ؤون الأكادميية الدكت�ر 

حميد ال�شايجي، ووكيل كلية اللغات والرجمة للتط�ير واجل�دة الدكت�ر 

العل�م الدكت�ر حممد  الفيزياء بكلية  مبارك القحطاين، ورئي�س ق�شم 

ال�شالح، وامل�شرف على اإدارة التعاون الدويل والت�اأمة العلمية العاملية 

بجامعة امللك �شع�د الدكت�ر مزيد الركاوي.

م مركز ذوي الإعاقة مهرجان »اإرادة« الرويحي الثالث، يف البه�  نظَّ

القريني  فهد  الدكت�ر  الطاب  �ش�ؤون  عميد  واألقى  للجامعة،  الرئي�س 

كلمة اأو�شح فيها اأن اإدارة اجلامعة تُ�يل اهتماماً بالغاً ب�شريحة املعاقن، 

التي  ال�شع�بات  كافة  �شبيل خدمتهم، وتذليل  ت�شعى جاهدة يف  واأنها 

ت�اجههم، وت�فري كافة الإمكانات املادية والفنية من اأجل رفع م�شت�اهم 

اإىل احلد الذي يجعلهم  العلمي واملعريف، وتط�ير مهاراتهم وقدراتهم 

قادرين على تقدمي خدمات ملجتمعهم ال�شع�دي، والندماج يف جمتمعهم، 

التي  والجتماعية  ال�شحية  واملراكز  امل�ؤ�ش�شات  جميع  على  اأثنى  كما 

بتكرمي  وقام  داخل اجلامعة وخارجها،  ال�شريحة  لهذه  تُقدم خدماتها 

امل�شاركن يف هذا املهرجان.

افتتاح مهرجان »إرادة« الترويحي الثالث

توقيع مذكرة تفاهم لتوظيف 
ذوي اإلعاقة

تعزيز التعاون األكاديمي والبحثي ملتقى البحث العلمي السنوي
مع جامعة ليدز
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بندر  بن  الأمري في�صل  امللكي  ال�صمو  رعى �صاحب 

بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�ض، وبح�صور معايل 

مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر، احلفل اخلتامي 

العلمي، يف دورتها  للتميز  امللك �صعود  جلائزة جامعة 

ال�صابعة وتكرمي الفائزين، وذلك يوم الأربعاء 16 �صعبان 

1439هـ يف قاعة حمد اجلا�صر للرجال والن�صاء.
اجلامعة  وكيل  الــعــامــري  اأحــمــد  الــدكــتــور  وك�صف 

اللجنة  رئي�ض  العلمي  والــبــحــث  العليا  لــلــدرا�ــصــات 

التنفيذية للجائزة، اأن اجلائزة، والتي تبلغ قيمة جمموع 

جوائزها 1.5 مليون ريال، جاءت لتخدم الهدف الأول 

بالإجادة  املتعلق  للجامعة  ال�صرتاتيجية  اخلطة  من 

الأكادميي  امل�صتوى  رفع  خالل  من  البحثي،  والتميز 

والبحث العلمي والإبداعي الذي يخدم املجتمع وي�صهم 

يف حتقيق التميز يف خمتلف املجالت العلمية، م�صرياً 

الغاية  يعد  الطبيعية مل  املوارد  العتماد على  اأن  اإىل 

اأو م�صدر الرثوة الوحيد، بل  اإليها الدول  التي ت�صعى 

اأ�صبح على ال�صعوب اأن تبحث عن م�صادر اأخرى لر�صم  

هو  الب�صري  العقل  كان  وملا  ذكراها،  وتخليد  وجودها 

تلتفت  اأن  عليها  كان  التناف�صية  احلمى  هذه  كل  وراء 

اإليه وتغذيه بكل األوان املعرفة، وملا كانت هذه املعارف 

ب�صتى اأنواعها ل تتاأتى اإل بالبحث كانت احلاجة اإىل 

تهيئة �صبله وتطوير اأدواته وحت�صني خمرجاته.

أمير الرياض يرعى الحفل الختامي لجائزة التميز العلمي

�صاركت جامعة امللك �صعود يف م�صابقة املناظرة باللغة الإجنليزية يف 

دورتها ال�صاد�صة على م�صتوى اجلامعات ال�صعودية يف مدينة الريا�ض 

على  اجلامعة  من  وحر�صاً  عبدالرحمن،  بنت  نــورة  الأمــرية  بجامعة 

التناف�صية  روح  اإطار دعم  املحلية يف  امل�صابقات  م�صاركة طالباتها يف 

واإبراز املهارات التعليمية.

واختتمت امل�صابقة بتتويج جامعة امللك �صعود للعلوم ال�صحية باملركز 

الأول وح�صلت جامعة امللك �صعود على املركز الثاين يف املناظرة على 

اجلوائز  ح�صدت  حيث  الريا�ض،  يف  ال�صعودية  اجلامعات  م�صتوى 

يف  الثانية  اجلامعة  جائزة  وهما  امل�صابقات،  هــذه  مثل  يف  املعتمدة 

الطالبة  ن�صيب  من  وكانت  متحدثة،  اأف�صل  وجائزة  املناظرة  م�صابقة 

هيفاء الفالج من كلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية.

تتويج »الجامعة« بالمركز الثاني في مناظرة اإلنجليزية

رع�������ى �����س����اح����ب ال�������س���م���و 

امللكي الأمري في�سل بن بندر 

بن عبدالعزيز اأمري منطقة 

ال���ري���ا����ض، م�����س��اء ال��ث��اث��اء 

حفل  1439ه�  ���س��ع��ب��ان   1
خ��ري��ج��ًا   10146 ت��خ��ري��ج 

خم���ت���ل���ف  يف  وخ�������ري�������ج�������ة 

ال��ت��خ�����س�����س��ات وال����درج����ات 

ال��ع��ل��م��ي��ة، مي��ث��ل��ون ال��دف��ع��ة 

ال�����س��اب��ع��ة واخل���م�������س���ن م��ن 

�سعود،  امللك  جامعة  ط��اب 

وذل����ك ب��الإ���س��ت��اد ال��ري��ا���س��ي 

باملدينة اجلامعية.

»جنتمع  العمر:  د.  وق���ال 

ال��ي��وم يف اح��ت��ف��ال��ي��ة متتزج 

ف����ي����ه����ا م���������س����اع����ر ال���ب���ه���ج���ة 

والع�����ت�����زاز ب��ت��خ��ري��ج دف��ع��ة 

جديدة من طاب اجلامعة، 

وق����د ع��ق��دت اجل��ام��ع��ة بهم 

وعليهم الآمال والطموحات 

املكانة  اإىل  وطنهم  نقل  يف 

اإذ  ون��ح��ن  ي�ستحقها.  ال��ت��ي 

الدور  لندرك  عليهم  نراهن 

تلعبه اجل��ام��ع��ات يف  ال����ذي 

ق����ي����ادة ال��ن��ه�����س��ة ال��ف��ك��ري��ة 

وال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ودف��ع 

م�سرية التنمية القت�سادية 

والجتماعية، وذلك كله من 

خ���ال ب��ن��اء امل��واط��ن ال��ق��ادر 

على التفاعل الإيجابي مع 

يتوافق  الأ�سعدة ومبا  كافة 

مع روؤية اململكة »2030«.

حفل تخريج 10146 من الدفعة 57

»الكراسي 
البحثية« 
تشارك 

بمعرض الكتاب

���س��ارك��ت وك��ال��ة ع��م��ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ك��را���س��ي البحثية 

ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود يف م��ع��ر���ض ال���ري���ا����ض ال�����دويل للكتاب 

2018م، والذي افتتحه معايل وزير الثقافة والإعام الدكتور 
املوافق  – 1439/7/7ه�   6/26 العواد خال الفرتة من  عواد 

�سعار  للمعار�ض حتت  الريا�ض  مركز  يف  /2018/3م   24-14
»الكتاب.. م�ستقبل التحول«.

وتاأتي م�ساركة وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية 

لإب���راز خمرجات  2018م  للكتاب  ال��دويل  الريا�ض  يف معر�ض 

والطبية،  والهند�سية  والإن�سانية  العلمية  الكرا�سي  واإ���س��دارات 

وذلك يف ظل الدور الثقايف والعلمي الذي تقوم به اجلامعة.

كرم معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر الفائزين يف م�صابقة 

الأفالم الق�صرية التي نظمتها اإدارة امل�صرح، و�صلم معايل مدير اجلامعة 

اجلوائز للطالب الفائزين يف امل�صابقة وهم على النحو التايل:

فيلمي  يف  الالفت  اأدائــه  عن  ال�صهري  الــراء  اأف�صل ممثل:  جائزة 

»لعبة« و»جرثوم«.

جائزة اأف�صل ن�ض: للكاتب عبداهلل النجيمي عن ن�ض فيلم »طالب 

هم وغم«.

جائزة اأف�صل خمرج: للمخرج حممد عمر عن فيلمه »كات�صب«.

اأبو  القارة« للمخرج  اأف�صل فيلم وثائقي ق�صري: لفيلم »جبل  جائزة 

بكر �صامل.

للمخرج  الغرفة«:  »حبي�ض  لفيلم  ق�صري  روائــي  فيلم  اأف�صل  جائزة 

يو�صف الدوا�ض.

تكريم الفائزين في مسابقة األفالم 
القصيرة

مدير  معايل  برعاية 

اجلامعة الدكتور بدران 

الــعــمــر د�ــصــنــت عــمــادة 

حفلها  الطالب  �ــصــوؤون 

ــتــكــرميــي  الـــ�ـــصـــنـــوي ال

ــني  ــوق ــف ــت لـــلـــطـــالب امل

اجلامعي  للعام  درا�صياً 

1437-1438هــــــــــــــــ، 
وذلـــك يــوم الــثــالثــاء 8 

يف  1439هـ  �ــصــعــبــان 

قاعة الدرعية، واألقى عميد �صوؤون الطالب الدكتور فهد القريني كلمة 

بهذه املنا�صبة رحب فيها بوكيل اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادميية 

والطالبات  الطالب  اأمــور  باأولياء  رحب  كما  النمي،  حممد  الدكتور 

املتفوقني الذين ح�صروا م�صاركة اأبنائهم وبناتهم هذا احلفل التكرميي 

املبارك. واأكد العميد اأن املتفوقني علمياً ميثلون �صريحة يجب الهتمام 

بهم، واإعطاءهم حقهم من التكرمي والتحفيز، كما اأنه من حق املتفوق 

اأن يفرح واأن يُرز تفوقه ليكون قدوة لغريه يف املثابرة والإجناز والتفوق، 

اإىل  واأ�صار  وللمجتمع،  للجامعة  �صرف  و�صام  املتفوقني  تكرمي  واعتر 

اأمورهم  واأولياء  الطالب  املتفوقني عند  لتكرمي  واملبارك  الطيب  الأثر 

على حد �صواء، والذي بداأ يوؤتي ثماره اليانعة بتحفيز الكثري من الطالب 

بلغ عدد  العلمي، حيث  التح�صيل  الأوىل يف  املراكز  التناف�ض على  يف 

الذين مت تكرميهم »106« طالب، و»70« طالبة من خمتلف  الطالب 

الكليات للعام 37/ 1438هـ، كما بلغ عدد الطالب املكرمني منذ منح 

هذه اجلائزة عام 1429-1430هـ ما يزيد عن »1500« طالب وطالبة.

برعاية معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر، وو�صط ح�صور 

والباحثني  التدري�ض  هيئة  واأع�صاء  والــقــيــادات  العمداء  من  كثيف 

باجلامعة، اأقامت وكالة اجلامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي ور�صة 

عمل بعنوان »ال�صراكة بني اجلامعة وقطاع ال�صناعة والأعمال«، بهدف 

باجلامعة  والبتكار  البحث  منظومة  بني  ال�صراكة  دفع  �ُصبل  مناق�صة 

وبني قطاع ال�صناعة والأعمال اإىل اآفاق اأو�صع ملواكبة الروؤية الوطنية 

.»2030«

تكريم متفوقي العام الدراسي

ورشة الشراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة واألعمال
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فعاليات المدينة 
الجامعة رائدة في تنظيم الفعاليات وإطالق المبادراتالجامعية للطالبات

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

والتنمية االجتماعية الدكتور علي 

الغفي�ص م�ساء الثالثاء 17 رجب 

اجلامعية  امل��دي��ن��ة  يف  1439ه� 
للمر�سد  االأول  املوؤمتر  للطالبات 

»دور  ا�سم  حتت  للمراأة  الوطني 

اقت�ساد  نحو  التنمية:  يف  امل��راأة 

معايل  بح�سور  وذل��ك  م��زده��ر«، 

ب��دران  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  م��دي��ر 

الهيئة  رئ��ي�����ص  وم���ع���ايل  ال��ع��م��ر 

فهد  الدكتور  لالإح�ساء  العامة 

ل�سوؤون  اجلامعة  ووكيلة  التخيفي 

الطالبات الدكتورة اإينا�ص العي�سى 

للمر�سد  املوؤ�س�سني  واالأع�����س��اء 

ووكيالت  ووك��الء  للمراأة  الوطني 

هيئة  اأع�ساء  من  وعدد  اجلامعة 

ال��ت��دري�����ص. ي��ه��دف امل��وؤمت��ر اإىل 

املراأة يف  دور  واقع  وتعزيز  تقييم 

توثيق  التنمية، وحتديد موؤ�سرات 

م�ساركتها بها. 

واألقت د. اإينا�ص العي�سى وكيلة 

كلمة  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة 

»اإن  قالت:  حيث  املنظمة  اللجنة 

�سمن  التنمية  يف  امل��راأة  م�ساركة 

وا�ستجابت  اململكة،  روؤية  اأهداف 

متلكه  مب��ا  �سعود  امل��ل��ك  جامعة 

متخ�س�سة  ب�سرية  ق���درات  م��ن 

قادرة على االإبداع الفكري، حيث 

مل�ساركة  الوطني  املر�سد  اأن�ساأت 

ل�سناع  م��رج��ًع��ا  ل��ي��ك��ون  امل�����راأة 

املدين  املجتمع  ومنظمات  القرار 

م���ن خ���الل اإع�����داد ال��درا���س��ات 

الداعمة  والدرا�سات  االإح�سائية 

اأمن��وذًج��ا  اململكة  لتكون  للتنمية 

للنجاح بني دول العامل«.

اجلامعية  امل��دي��ن��ة  ا�ستقبلت 

امللكي  ال�سمو  �ساحبة  للطالبات 

االأم������رة  مل��ي��اء ب��ن��ت م��اج��د اآل 

ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام  االأم����ني  ���س��ع��ود، 

ال���ول���ي���د ل���الإن�������س���ان���ي���ة، وذل����ك 

الوطنية  املبادرات  على  لالطالع 

التطوع  »فخر  لفريق  واملجتمعية 

كاأحد  ياأتي  وال��ذي  املتخ�س�ص«، 

خمرجات اجلامعة لتفعيل خطتها 

املجتمع  خل��دم��ة  اال�سرتاتيجية 

وحتقيقاً للروؤية املباركة ٢٠٣٠ يف 

الو�سول اإىل مليون متطوع.

املدينة  اهتمام  الفريق  ويج�سد 

اجلامعية والتزامها جتاه امل�سوؤولية 

تعزيز  يف  ودوره����ا  االجتماعية 

العمل بروح الفريق الواحد ون�سر 

واإب��راز دوره��ا يف  ثقافة التطوع  

تنمية املجتمعات و�سد احتياجاتها 

من العنا�سر التطوعية.

الجامعة تطلق فريق »فخر التطوع« مبادرة »دور المرأه في التنمية« في مدينة الطالبات

ملتقى »بيئة آمنة لقيادة المرأة للسيارة«

تظاهرة وردية بمدينة الطالبات

افتتح معايل مدير اجلامعة ملتقى بيئة اآمنة لقيادة 

املراأة لل�سيارة حتت عنوان »اأول مرة«، وذلك باملدينة 

ال�سخ�سيات  بع�ص  بح�سور  للطالبات  اجلامعية 

االأكادميية باجلامعة وجمع من احل�سور يف ال�ساحات 

اخلارجية للمدينة اجلامعية للطالبات. 

اجلامعة  مدير  معايل  من  بتكرمي  اللقاء  ا�ستهل 

للرعاة، ثم قام بجولة باملعر�ص، واأعرب د. العمر عن 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  بقرار  واهتمامه  ترحيبه 

ثقافة  ون�سر  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

و�سالمة  اأمن  م�ستوى  لرفع  والواعية  االآمنة  القيادة 

املجتمع و�سناعة القدوة يف ال�سالمة املرورية؛ موؤكًدا 

فيه  جتد  ذهبًيا  ع�سًرا  تعي�ص  ال�سعودية  امل��راأة  اأن 

الدعم الكامل وامل�ستمر من كافة قطاعات املجتمع.

وق��د الق��ى امللتقى اإع��ج��اب ال���زوار مبا ق��دم من 

العديد من الفعاليات الرتفيهية والتوعوية وملتقيات 

بني  االإيجابي  التفاعل  الإتاحة  وحوارية  اجتماعية 

الزوار ومقدمي اخلدمة مما ين�سئ بيئة اآمنة داعمة 

للقيادة.

مع  بالتعاون  �سعود  امل��ل��ك  جامعة  اأط��ل��ق��ت 

1439ه�  ���س��ف��ر   2 الأح����د  ي���وم  زه����رة  جمعية 

الرئي�سي  بالبهو  ال��وردي��ة  ال��ت��ظ��اه��رة  معر�ض 

ب�سرطان  والتثقيف  للتوعية  الطالبات  ملدينة 

الثدي.

ود�سنت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية هيفاء 

رئي�ض  ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ب��ن��ت في�سل 

ب�سرطان  للتوعية  زه��رة  جمعية  اإدارة  جمل�ض 

يف  وردي���ة«  »تظاهرة  التوعوي  املعر�ض  ال��ث��دي 

الوطنية  احلملة  دور  لتعزيز  م�سرتكة  خطوة 

ودوره�����ا يف خدمة  ال��ث��دي  ب�����س��رط��ان  للتوعية 

اأع��ل��ن��ت اجل��ام��ع��ة م�ساندتها  امل��ج��ت��م��ع, ح��ي��ث 

التي  �سنني«  ت�سوى  »دقايق  وم�ساركتها حلملة 

اأطلقتها جمعية زهرة هذا العام.

افتتح معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر االأربعاء 14 حمرم 

1439ه� املعر�ص الفني االأول للفنون الت�سكيلية »زوايا لونية« بال�سراكة 
ببهو  وذلك  اململكة،  مناطق  من خمتلف  �سعوديني  وفنانات  فنانني  مع 

اجلامعة  ووكيالت  وك��الء  ح�سور  و�سط  للطالبات،  اجلامعية  املدينة 

وعمداء وعميدات الكليات وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�ص.

املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

واملوهوبني بوكالة اجلامعة لل�سوؤون 

بعنوان  دورة  واالأكادميية  التعليمية 

املدينة  يف  امل�سرحي«  »االإخ����راج 

يومني،  ومل��دة  للطالبات  اجلامعية 

يف  للطالبات  ال���دورة  وخ�س�ست 

ونفذت  املوهوبني،  الطلبة  م�سار 

الع�سري  �سحر  االأ�ستاذة  ال��دورة 

ب��ح�����س��ور ع����دد م���ن ال��ط��ال��ب��ات 

امل�سرحي  التمثيل  يف  امل��وه��وب��ات 

م�سار  على  امل�سرفة  من  ومبتابعة 

بالربنامج  امل��وه��وب��ات  الطالبات 

االأ����س���ت���اذة م��ن��ى ال���ذوي���ب، حيث 

ن�ساأة  على  ال��دورة  ارتكزت حماور 

املتعلقة  املوا�سيع  من  وغرها  امل�سرحي  ال�سناريو  وكتابة  امل�سرحي،  الفن 

بالتمثيل وامل�سرح.

نظمت املدينة اجلامعية للطالبات يوم االأحد 15 ربيع اأول 1439ه� 

وملدة ثالثة اأيام متتالية، ملتقى ومعر�ص »اإجناز« يف دورته الثالثة على 

خالله  ومت  ب�سواعدنا«  نبنيها  وط��ن  »اإجن���ازات  عنوان  حتت  التوايل 

ا�ستعرا�ص ما مت اإجنازه من م�ساريع ونتاج علمي واأكادميي.

للبحث  والطالبات  واملن�سوبات  لالأكادمييات  من�سة  امللتقى  ويعترب 

االإنتاجية  تعزيز  بهدف  امل�ستقبل  احلا�سر وحتديات  م�ستجدات  حول 

وتطوير املهارات كما يعك�ص امللتقى اجلهود املبذولة التي

لتحقيق  املتعددة  وعماداتها  وكلياتها  باأق�سامها  اجلامعة  نفذتها   

االأهداف االإ�سرتاتيجية املو�سوعة يف البناء املعريف والعمل على حت�سني 

معر�ص  امللتقى  و�ساحب  واالأكادميي.  االإداري  االأداء  وتطوير  اجلودة 

تعريفي مب�ساركة الكليات والعمادات امل�ساندة واجلهات اخلدمية.

املعر�ص  للطالبات،  اجلامعية  باملدينة  الرئي�سي  البهو  ا�ست�ساف 

ال�سعودية ال�سطراب فرط احلركة  للجمعية  التابع  التوعوي  التثقيفي 

وت�ستت االنتباه »اإ�سراق« يف خطوة تعاونية للتوعية باال�سطراب، وذلك 

يوم االثنني 16 اأكتوبر 2017م مب�ساركة العديد من اجلهات والكليات 

والتثقيف  ال��وع��ي  لتقدمي  املتخ�س�سة  وامل��راك��ز  الطالبية  واالأن��دي��ة 

املجتمعي، حول ا�سطراب فرط احلركة وت�ستت االنتباه، وبالتعاون مع 

»اإ�سراق«  ال�سعودية ال�سطراب فرط احلركة وت�ستت االنتباه  اجلمعية 

»SAUDI ADHD SOCITY« وعلى مدى ثالثة اأيام.

واالأ�ستاذة  العمر،  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  بح�سور 

اأ�سواء العريفي باالإنابة عن رئي�ص احتاد الريا�سة املجتمعية، �ساحبة 

ال�سمو امللكي االأمرة رميا بنت بندر اآل �سعود، نّظم ق�سم علوم �سحة 

املجتمع بكلية العلوم الطبية التطبيقية االأربعاء 4 ربيع االأول 1439ه� 

املراأة«  »�سحة  �سعار  املجتمع« حتت  ل�سحة  االأوىل  ال�سعودية  »الندوة 

واملعر�ص امل�ساحب لها، والتي اأقيمت على مدى يومني يف املدينة الطبية 

باجلامعة. 

اإينا�ص  الدكتورة  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  الندوة  ح�سر 

العي�سى، وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، الدكتور يزيد اآل ال�سيخ  

من  وعدد  الرا�سد  مي  التطبيقية،الدكتورة  الطبية  العلوم  كلية  ووكيلة 

ودول  ال�سعودية  من  متحدثاً   34 من  واأك��ر  التدري�ص،  هيئة  اأع�ساء 

اخلليج العربي.

ملتقى ومعرض »إنجاز«

معرض »إشراق« بمدينة الطالبات

الندوة السعودية األولى لصحة المرأة

معرض »زوايا لونية« بمدينة 
الطالبات

دورة في اإلخراج المسرحي للطالبات
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مدير  معايل  �أ���ش��اد 

�جل���ام���ع���ة �ل���دك���ت���ور 

بالدور  �لعمر،  ب��در�ن 

ي�شطلع  �ل��ذي  �لكبري 

به مركز �مللك عبد�هلل 

�ل��ت��خ�����ش�����ش��ي ل����أذن 

جعله  مما  باجلامعة، 

�أح����د �أع�����رق �مل��ر�ك��ز 

�ملتخ�ش�شة  �ل��ع��امل��ي��ة 

ل�أطباء  �لتدريبية  �خلدمات  تقدمي  بجانب  �ل�شمعية  �لإعاقة  ع�ج  يف 

ذلك  جاء  �ل�شماعات،  وزر�ع��ة  �ل�شمعية  �لإعاقة  يف جمال  و�لأخ�شائيني 

نظمته  �ل��ذي  �لقوقعة  ل��زر�ع��ة  ع�شر  �خلام�س  للملتقى  �فتتاحه  خ���ل 

�جلامعة يوم �لأحد 9 جمادى �لآخرة 1439ه�. 

حت����ت رع����اي����ة م���ع���ايل م��دي��ر 

ب���در�ن �لعمر  �ل��دك��ت��ور  �جل��ام��ع��ة 

وكلية  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل��دي��ن��ة  ���ش��ارك��ت 

�لعاملي  �ل��ي��وم  يف  �ل��ع��امل  �ل��ط��ب 

وتنوعت  �ل�شكري2017م،  ل��د�ء 

حيث  �ملنا�شبة،  بهذه  �لفعاليات 

و�إد�ري��ة  طبية  �أق�شام  عدة  نفذت 

عدد�ً من �لرب�مج �لتوعوية جمعت 

ما بني زيار�ت مدر�شية، ومعار�س 

توعوية، ومار�ثون جري، بالإ�شافة 

�إىل برنامج علمي حول �مل�شتجد�ت 

يف ع�ج ومتابعة مر�شى �ل�شكري.

وق����د ن��ظ��م �مل���رك���ز �جل��ام��ع��ي 

لل�شكري باملدينة �لطبية �جلامعية 

بالتعاون مع وحدة تطوير �ملد�ر�س 

توعوية  حملة  �ل��ري��ا���س  مبنطقة 

»�بن  ثانوية  يف  �ل�شكري  مبر�س 

»�ل��وق��اي��ة من  �شعار  ب���از«، حت��ت 

من  عدد  فيها  �شارك  �ل�شكري«، 

مد�ر�س �ملرحلة �لثانوية و�ملتو�شطة 

للبنني و�لبنات مبنطقة �لريا�س.

فعاليات الكليات الصحية 
والمدينة الطبية االحتفال باأليام العالمية والمحلية

لل�شوؤون  �لتنفيذي  �ملدير  �فتتح 

�لدكتور  �لطبية  باملدينة  �ل�شحية 

�شفر   2 �لأح���د  �ل�شيف  في�شل 

1439ه� ببهو �لعياد�ت �خلارجية 

باملدينة �لطبية �جلامعية، �ملعر�س 

و�لذي  �لثدي  ب�شرطان  �لتوعوي 

نظمه مركز �لأور�م باملدينة �لطبية 

�ملدير  �لفتتاح  ح�شر  �جلامعية، 

خالد  �مل��ل��ك  مب�شت�شفى  �ل��ط��ب��ي 

�ل�شقا،  �لدكتور عبد�هلل  �جلامعي 

�جلامعي  �لأور�م  م��رك��ز  وم��دي��ر 

�لدكتور  �جلامعية  �لطبية  باملدينة 

خالد �ل�شالح.

�لدكتور  �شدد  �ملنا�شبة  وبهذه 

�لتنفيذي  �ملدير  �ل�شيف  في�شل 

�لطبية  باملدينة  �ل�شحية  لل�شوؤون 

�جل��ام��ع��ي��ة ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �إج����ر�ء 

�لفحو�شات �لدورية للك�شف �ملبكر 

عن �شرطان �لثدي باملر�كز �لطبية 

يف  �ل��ورم  ع���ج  لأن  �ملتخ�ش�شة، 

-ب���اإذن  ي�شاعد  �مل��ب��ك��رة  م��ر�ح��ل��ه 

للع�ج  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى  �هلل- 

و�شرعة �لتعايف.

امللكي الأميير في�صل بن بندر بن عبدالعزيز  ال�صمو  افتتح �صاحب 

اأمر منطقة الريا�ض يوم الثنني 7 ربيع الآخر 1439هي، مركز الأورام 

اجلامعي يف م�صت�صفى امللك خالد اجلامعي باملدينة الطبية بجامعة 

املييلييك �ييصييعييود، والييييذي يييعييد اأحييييدث مييركييز عييلييى م�صتوى امليينييطييقيية، يقدم 

خدمات علجية وفق اأعلى معاير اجلودة، واأول مركز جامعي للأورام 

على م�صتوى اململكة واأحد اأهم املراكز الطبية اجلامعية على م�صتوى 

و30  و22 عيادة  �صرير   100 ب�صعة  رئي�صية  وحييدات   8 وي�صم  العامل، 

�صريرًا للعلج الكيميائي.

حملة توعوية بسرطان الثدي

افتتاح »مركز األورام 
الجامعي« بالمدينة الطبية

المدينة الطبية تشارك باليوم العالمي للسكري

»الطب« 
تستقبل أعضاء 
هيئة التدريس 

الجدد

»الدرجة الماسية« 
للمدينة الطبية 

من هيئة االعتماد 
الكندي

ربيع   15 الثلثاء  يوم  الطب  واملعيدين بكلية  التدري�ض  اأع�صاء هيئة  نظمت وحدة م�صاندة 

ان�صموا للهيئة  الييذييين  اجليييدد  وال�صت�صاريني  الييتييدرييي�ييض  هيئة  ا�صتقبال اأع�صاء  حفل  الآخييير 

 ٢٠١٦ لعامي  البعثة  بعد  اجلامعية  الطبية  واملييدييينيية  الييطييب  بكلية  وال�صت�صارية  الأكييادميييييية 

و2017م.

واأو�صح د. حمدان احلازمي رئي�ض وحدة م�صاندة اأع�صاء هيئة التدري�ض واملعيدين، اأن الوحدة 

ودعمهم  بالكلية،  كمعيدين  للتعيني  اجلييامييعييات  خريجي  ميين  املتميزين  ا�صتقطاب  مهمتها 

للح�صول على ابتعاث يف اأف�صل اجلامعات العاملية، ويف التخ�ص�صات الطبية املطلوبة، ومتابعة 

درا�صتهم وا�صتقبالهم بعد عودتهم، كما تهتم الوحدة باإيجاد جو فّعال لأع�صاء هيئة التدري�ض 

وعمل ن�صاطات خمتلفة لهم، ف�صًل عن دورها يف التوا�صل الفعال مع الأ�صاتذة املتعاقدين.

بعد  الكندي  العتماد  هيئة  من  املا�صية«  »الدرجة  �صهادة  اجلامعية  الطبية  املدينة  ت�صلمت 

تقييم �صامل من قبل فريق هيئة العتماد الكندي حول مدى التزام املدينة الطبية اجلامعية 

مبعاير اجلودة املوثقة عامليًا، حيث �صلمت جلنة التقييم ال�صهادة مل�صت�صفى امللك خالد وامللك 

عبدالعزيز اجلامعي باملدينة الطبية اجلامعية.

للتخطيط  اجلامعة  ووكيل  ال�صلمان،  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة  وكيل  الت�صليم  ح�صر حفل 

والتطوير الدكتور يو�صف ع�صري، واملدير العام التنفيذي للمدينة الطبية اجلامعية الدكتور 

عبدالرحمن املعمر، وعميد كلية الطب الدكتور خالد فودة، وعدد من م�صوؤويل اجلامعة وروؤ�صاء 

بدران  الدكتور  اأعلن معايل مدير اجلامعة  وقد  الطبية اجلامعية،  املدينة  الطبية يف  الأق�صام 

العمر يف وقت �صابق عن ح�صول املدينة الطبية اجلامعية على هذا العتماد.

برعاية معايل مدير �جلامعة �لدكتور بدر�ن �لعمر نظمت كلية طب 

�لأ�شنان و�جلمعية �ل�شعودية لطب �لأ�شنان، وب�شر�كة ��شرت�تيجية مع 

وز�رة �ل�شحة، �ملوؤمتر �ل�شعودي �لعاملي لطب �لأ�شنان، يف �لفرتة -22 

24 ربيع �لآخر 1439ه� �ملو�فق 9 - 11 يناير 2018م.
�فتتاح  و�ملوؤمتر�ت حفل  للمعار�س  �لدويل  �لريا�س  مركز  و�حت�شن 

وفعاليات �ملوؤمتر، فيما توزعت �لور�س و�ملحا�شر�ت �لعلمية بني مركز 

�لأ�شنان  طب  كلية  من  وك��ل  و�مل��وؤمت��ر�ت  للمعار�س  �ل��دويل  �لريا�س 

وم�شت�شفى طب �لأ�شنان �جلامعي. 

و��شت�شاف �ملوؤمتر �لذي حملت دورته لهذ� �لعام عنو�ن »�لجتاهات 

�حلديثة يف طب �لأ�شنان« ما يزيد عن �أربعني متحدثاً من خمتلف دول 

�لعامل، �إىل جانب �أكرث من ٦ �آلف عار�س حملي ودويل، و�هتمت دورة 

مل�شق  مائتي  عن  يزيد  ما  �شارك  حيث  �لبحثي  بالن�شاط  �لعام  هذ� 

علمي، وتوجت �إد�رة �ملوؤمتر �هتمامها بالبحث �لعلمي بتخ�شي�س ث�ث 

و�أخرى  �لتخرج،  حديثي  �لأ�شنان  لأطباء  جائزة  بو�قع  بحثية  جو�ئز 

لأبحاث �لدر��شات �لعليا بالإ�شافة �إىل جائزة �أبحاث �ملل�شقات �لعلمية. 

المؤتمر السعودي لطب األسنان

الملتقى 15 لزراعة القوقعة

�فتتح وكيل �جلامعة للدر��شات �لعليا و�لبحث �لعلمي �لدكتور �أحمد 

باملدينة  �جلامعي  خالد  �مللك  مب�شت�شفى  �لبانور�ما  بهو  يف  �لعامري 

�لعمود  بانحر�فات  للتوعية  �ل�شابعة  �لوطنية  �لطبية، فعاليات �حلملة 

�لفقري »جنف 7« �لتي نظمها كر�شي �أبحاث �نحر�فات �لعمود �لفقري 

بكلية �لطب باجلامعة، بح�شور عميد كلية �لطب �لدكتور خالد فودة 

وعدد من روؤ�شاء �لأق�شام �لطبية بالكلية و�ملدينة �لطبية �جلامعية.

انطالق فعاليات حملة »جنف 7«

�لتي  �لرجل  ل�شحة  �ل�شعودية  للجمعية  �لتاأ�شي�شية  �للجنة  عقدت 

�أقرها جمل�س جامعة �مللك �شعود موؤخر�ً �أوىل لقاء�تها �لعلمية يف مدينة 

يف  �جلمعية  بن�شاط  و�ملخت�شني  �ملهتمني  من  نخبة  بح�شور  �لريا�س 

�ل�شماء  و�لغدد  و�لقلب  �لذكورة  و�أمر��س  �لبولية  �مل�شالك  تخ�ش�شات 

و�ل�شكري و�ل�شحة �لعامة و�لأمر��س �لنف�شية. 

للجمعية  �لتاأ�شي�شية  �للجنة  رئي�س  �شالح  بن  �شالح  �لدكتور  وقال 

�مل�شالك  و��شت�شاري جر�حة  �أ�شتاذ �جلر�حة  �لرجل  ل�شحة  �ل�شعودية 

�لبولية و�أمر��س �لذكورة و�لعقم بكلية �لطب و�ملدينة �لطبية �جلامعية 

لهذ�  �لعلمية  ن�شاطاتها  وتد�شني  باجلمعية  للتعريف  يهدف  �للقاء  �إن 

�لعام، م�شري�ً �إىل �أن �جلمعية �شدر قر�ر باإن�شائها حتت مظلة جامعة 

�مللك �شعود موؤخر�ً .

»جمعية صحة الرجل« 
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افتتح رئي�س ق�سم الإعالم الدكتور علي بن دبكل العنزي ندوة »الإعالم 

اأقيمت �سمن  التي  التحولت«  وقيادة  املواقف  العربي: �سياغة  ال�سيا�سي 

مقر  32«، يف  اجل��ن��ادري��ة  والثقافة-  ل��ل��راث  الوطني  »امل��ه��رج��ان  ن�ساطات 

جامعة امللك �سعود، و�سارك يف الندوة الدكتور ه�سام عبداملق�سود عطية 

عميد كلية الإع��الم بجامعة م�سر للعلوم وع�سو جلنة الإع��الم باملجل�س 

الأعلى للجامعات مب�سر، والأ�ستاذ امل�سارك يف ق�سم الإعالم بجامعة امللك 

�سعود وامل�سرف العام على الإدارة والتحرير يف �سحيفة »ر�سالة اجلامعة« 

والكاتب ال�سحفي الدكتور فهد الطيا�س.

واأل��ق��ى ال��دك��ت��ور ال��ع��ن��زي كلمة يف اف��ت��ت��اح ال��ن��دوة رف���ع خ��الل��ه��ا ال�سكر 

والتقدير با�سمه وا�سم جميع امل�ساركني يف الندوة خلادم احلرمني ال�سريفني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - على رعايته »للمهرجان 

الوطني للراث والثقافة- اجلنادرية 32«، وتناول الدكتور العنزي يف كلمته 

مو�سوع الف�سل بني الإعالم ال�سيا�سي والإعالم الآخر، والأقوال التي توؤكد 

عدم ف�سلهما، واأهمية ذلك بالن�سبة لالإعالمي، وتاأثريه يف الراأي العام. بعد 

ذلك حتدث الدكتور ه�سام عطية عن الإبداع يف تو�سيل املحتوى الإعالمي، 

مبينًا اأن تاأثري ونفوذ الإع��الم على ما ل يعرفه ول يتوا�سل معه امل�ساهد 

هو تاأثري عظيم لكن التاأثري ل يقوم دائمًا ول ي�ستمر اأب��دًا بدون الإب��داع، 

كما تطرق اإىل فكرة الإعالم امل�سرك، والإعالم ال�سيا�سي، مو�سحًا اأن من 

�سروطه وجود الكفاءة يف الإعالمي، مع الإبداع. 

ثم حتدث الدكتور الطيا�س قائاًل: »عندما نتحدث عن اجلانب ال�سيا�سي 

فاإننا جند لدينا ثالث منظومات، هي منظومة املجتمع ومنظومة الإعالم 

وم��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ي��ا���س��ة«، م��ت�����س��ائ��اًل ع��ن احل��ج��م امل�����س��رك م��ا ب��ني املجتمع 

وال�سيا�سي والإعالمي ومدى تالم�س الدوائر الثالث.

فعاليات كليات 
تطوير مستمر في جميع كليات الجامعة ووكاالتها وعماداتهااإلنسانية

نظمت كلية الآداب حما�سرة بعنوان اجلمعية التاريخية ال�سعودية يف 

ثالثني �سنة، لرئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية الدكتور عبداهلل الزيدان.

الريا�س  جامعة  تاأ�س�ست يف  حيث  اجلمعية  ن�ساأة  حول  احلوار  دار 

املا�سي  الهجري  القرن  الت�سعينات من  فواحت  �سعود حالياً« يف  »امللك 

جمعية للتاريخ والآثار اأطلق عليها »اجلمعية التاريخية الأثرية«، ثم ُعدل 

كانت  وقد  الآثارية«،  التاريخية  »اجلمعية  اإىل  �سهور  عدة  بعد  ا�سمها 

هذه اجلمعية نواة ملا قام به ق�سم التاريخ من اأعمال يف جمالت الك�سف 

بالفاو،  ال�سعودية بدءاً  العربية  الآثار يف اململكة  الأثري وارتياد ملواقع 

الق�سم«  ومن�سوبي  اأ�ساتذة  »من  اأع�ساء اجلمعية  من  بعثة  زارت  حيث 

البقاء  اأجل  الفاو الأثري، وا�ستمرت اجلمعية يف حماولتها من  موقع 

حتى حتولت �سعبة الآثار بالق�سم اإىل ق�سم م�ستقل حتت م�سمى ق�سم 

الآثارية يعانون من  التاريخية  الآثار واملتاحف. وبداأ من�سوبو اجلمعية 

هذا النق�سام اإىل اأن بداأ ق�سم التاريخ باإن�ساء جمعية جديدة ابتداًء من 

عام 1404، وقد تقدم اأع�ساء جمل�س ق�سم التاريخ بجامعة امللك �سعود 

العلمي جلامعة  بالئحة جديدة مقرتحة للجمعية وافق عليها املجل�س 

امللك �سعود يف �سنة 1406/1405هـ. 

وطالبات  لطالب  العلمي  للبحث  الآداب  كلية  ملتقيات  اأول  انطلق 

الدرا�سات العليا برعاية وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي 

الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  عن  نيابة  العامري  �سامل  بن  اأحمد  د. 

1 رجب  الأحــد  يوم  »7اأ«  7 مدرج  العمر، وذلك يف مبنى رقم  بــدران 

كلمة  العامري يف  الدكتور  و�سدد  2018م.  مار�س   18 املوافق   1439
الفتتاح على اأهمية امللتقى لطالب الدرا�سات العليا، حيث يعر�س فيه 

الطالب نتائج درا�ساتهم واأبحاثهم التي اأجروها يف مرحلتي املاج�ستري 

اأبحاث  والدكتوراه، كما ي�سجع امللتقى الطالب والطالبات على اإجراء 

متميزة كل يف تخ�س�سه، واأ�ساد مبا حفل به امللتقى من عدد كبري من 

الأبحاث التي اأجنزت من قبل الطالب والطالبات وو�سفها باأنها اأبحاث 

واأ�ساف  عليها.  ال�سوء  وت�سلط  املختلفة  املجتمع  ق�سايا  قيمة حتاكي 

الدكتور العامري اأن هذا امللتقى يوجه طالب وطالبات الدرا�سات العليا 

نحو اختيار املوا�سيع التي حتاكي ق�سايا املجتمع وم�ساكله. من جانبه 

اأو�سح عميد كلية الآداب د. نايف بن ثنيان اآل �سعود اأن امللتقى ي�سمل 

نوعية،  بحثية  جوانب  على  ويركز  العليا  الدرا�سات  وطالبات  طالب 

بينهم،  التناف�سية  الروح  وتعزيز  الن�سر  والطالبات على  الطالب  وحث 

وتعويدهم  على الن�سر وامل�ساركة يف املوؤمترات العلمية  الدولية.

اآلداب تسرد تاريخ الجمعية التاريخية 
السعودية

ملتقى علمي أول بكلية اآلداب

الملتقى األول آلثار المملكة

�ساركت اجلامعة يف »امللتقى الأول لآثار اململكة العربية ال�سعودية« الذي 

اأقيمت فعالياته يف املتحف الوطني ومركز امللك عبدالعزيز التاريخي برعاية 

كرمية من مقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه 

اهلل، وذلك على مدى ثالثة اأيام خالل الفرتة من 18 - 20 �سفر 1439هـ.

وقد اأكد الدكتور عبدالنا�سر الزهراين عميد كلية ال�سياحة والآثار ع�سو 

اللجنة العليا املنظمة للملتقى اأن الرعاية الكرمية من مقام خادم احلرمني 

ال�سريفني –�سلمه اهلل- ت�سبغ هذا امللتقى باأهمية بالغة وتقدم الدعم لكافة 

العاملني مبجال الآثار واملهتمني باجلانب احل�ساري.

وكيل  افتتح  اجلامعة،  مدير  العمر  بــدران  الدكتور  معايل  برعاية 

اجلابري  نياف  الدكتور  وبح�سور  ال�سلمان  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة 

وكيل وزارة التعليم لتعليم البنني رئي�س جلنة تطوير برامج اإعداد املعلم، 

العلمي الأول حتت عنوان »م�ستقبل كلية الرتبية بجامعة امللك  اللقاء 

�سل�سلة  �سمن  ا�ست�سرافية«  نظرة   ..2030 اململكة  روؤيــة  وفق  �سعود 

لقاءات برنامج حتول اأدوار كلية الرتبية وفق روؤية اململكة 2030. 

ال�سايع،  فهد  الدكتور  الرتبية  كلية  لعميد  بحفل خطابي  اللقاء  بداأ 

اإعداد املمار�سني  اأن »كليات الرتبية تعد املحور الرئي�س يف  اأكد  حيث 

الرتبويني والقيادات الرتبوية الذين تعول عليهم روؤية اململكة 2030 يف 

حتقيق براجمها الطموحة، وان�سجاماً مع روؤية وزارة التعليم يف التزامها 

امل�ستجيب  واملتنوع  اجليد  التعليم  فر�س  على  مواطن  كل  يح�سل  باأن 

التاأهيل  واإعـــادة  التطوير  ا�ستمرارية  و�سمان  التنمية،  لحتياجات 

والتوجيه نحو اخليارات املهنية والوظيفية، من خالل مواءمتها امل�ستمرة 

لرباجمها مع احتياجات التنمية، وتركيزها على اخليارات الأف�سل؛ لذا 

وفق  ا�سرتاتيجياتها  بناء  نحو  العمل اجلاد  الرتبية  كليات  يتحتم على 

اأدوارها  النظر يف  اإعادة  يتطلب  الكربى مما  الوطنية  التوجهات  هذه 

وبراجمها«.

مستقبل كلية التربية وفق رؤية 2030.. 
في لقاء علمي

ندوة »اإلعالم السياسي العربي« 
بالتزامن مع »جنادرية 32«

»اآلداب« تكرم المتميزين والمتقاعدين

أسبوع البحث العلمي بمعهد اللغويات

رعى عميد كلية الآداب الأمري الدكتور نايف بن ثنيان اآل �سعود احلفل اخلتامي 

لأن�سطة الكلية للعام اجلامعي 1439/1438هـ، وذلك بنادي اأع�ساء هيئة التدري�س 

بال�سكن اجلامعي بح�سور عدد كبري من من�سوبي الكلية من اأع�ساء هيئة التدري�س 

والإداريني والفنيني، ويف ختام احلفل كّرم العميد عدداً من اأع�ساء هيئة التدري�س 

الدكتوراه،  درجــة  موؤخراً  نالوا  ومن  املتقاعدين  كرم  كما  جوائز  على  احلا�سلني 

وكذلك املوظفني املثاليني هذا العام و�سمل التكرمي من �سغلوا منا�سب اإدارية خالل 

الفرتة املا�سية ورواد الأن�سطة والأندية الطالبية.

لقاء »البحث والتطوير« في التربية

افتتح وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور اأحمد 

العامري وبح�سور عميد البحث العلمي الدكتور خالد احلميزي، اللقاء 

�سل�سلة  �سمن  والتطوير«،  »البحث  بعنوان  الرتبية  لكلية  الثاين  العلمي 

لقاءات مبادرة »حتول اأدوار كلية الرتبية وفق روؤية اململكة 2030«.

واأو�سح وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور اأحمد 

اأجواًء  الأ�سبوع  هذا  نعي�س  »اإننا  للقاء:  الفتتاحية  كلمته  يف  العامري  

علمية وبحثية وتطويرية يف اجلامعة، والذي يحفل بعدد من الفعاليات 

العلمية على امل�ستوى املركزي يف اجلامعة - والذي تنفذه عمادة البحث 

العلمي م�سكورة - وعلى م�ستوى الكليات، والذي اأ�سعد اأن اأكون يف رحاب 

اإحدى هذه الفعاليات الذي يتناول البحث والتطوير يف كلية الرتبية«.

افتتح مركز بحوث معهد اللغويات العربية فعاليات اأ�سبوع البحث العلمي الذي 

يف  العلمي  »الن�سر  بعنوان  علمية  مبحا�سرة  العلمي،  البحث  عمادة  برعاية  يقام 

ا�ستعر�س من  الذي  القحطاين،  �سعد  الدكتور  املعهد  ISI« قدمها عميد  جمالت 

خاللها ن�ساأة فكرة قواعد البيانات ISI، وقدم نبذة عن رائد هذه الفكرة، ثم تطرق 

اآليات الن�سر باملجالت التابعة لها. واأو�سح د. القحطاين عوائق الن�سر بهذه  اإىل 

انتقاء املجلة املالئمة ملو�سوع البحث وعدم  ياأتي يف مقدمتها عدم  التي  املجالت 

اللتزام بقواعد ن�سرها، بالإ�سافة اإىل ال�سرقات العلمية. وعقب املحا�سرة قام د. 

القحطاين بالرد على اأ�سئلة وا�ستف�سارات احل�سور. قدم املحا�سرة واأدار نقا�ساتها 

اأع�ساء هيئة  لفيف من  البحوث، وح�سرها  القحطاين مدير مركز  �سعد  الدكتور 

التدري�س من داخل اجلامعة وخارجها.
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مدير  معايل  افتتح 

اجلامعة الدكتور بدران 

الدويل  املوؤمتر  العمر 

»دورع���ل���وم ال��ري��ا���ض��ة 

يف  ال��ب��دين  والن�ضاط 

اململكة  روؤي���ة  حتقيق 

نظمته  2030« والذي 
الريا�ضة  ع��ل��وم  كلية 

وال���ن�������ض���اط ال���ب���دين 

بال�ضراكة مع معهد اإعداد القادة، وذلك يوم الأربعاء 25 رجب 1439ه�.

واألقى د. العمر كلمة قال فيها اإن موؤمتر دور علوم الريا�ضة والن�ضاط 

الريا�ضة  كلية علوم  تنظمه  الذي   »2030 اململكة  روؤية  البدين يف حتقيق 

بنمط حياة  اأف��راده  ينعم  بناء جمتمع  اإىل  ت�ضعى  والتي  البدين،  والن�ضاط 

�ضحي، وجمتمع بيئته عامرة، ف�ضعادة الأفراد تعتمد على �ضحتهم البدنية 

والنف�ضية والجتماعية.

فعاليات
رياضية

الكليات
 العلمية

طالب الجامعة والباحثون والمنسوبون رأس مال ال ينضب

حراك بحثي وأكاديمي ال يتوقف وجوائز محلية وعالمية

اف��ت��ت��ح ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم������ر حم��م��د بن 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب اأمر منطقة الريا�ض 

اجلمعيات  »ملتقى  1439ه�  رج���ب   18 الأرب���ع���اء  ي���وم 

الدكتور  العلمية  اجلمعيات  رئي�ض  واأو���س��ح  العلمية«، 

اإىل  ال��وط��ن يتطلع  اأن  ال��ع��ب��ي��داء،  اإب��راه��ي��م  ب��ن  حممد 

ا���س��ت��ث��م��ار امل��ع��رف��ة ل��ت��ك��ون راف�����دًا م���ن رواف�����د الق��ت�����س��اد 

ال��وط��ن��ي، وال���س��ت��ف��ادة م���ن خ����رات ون�����س��ائ��ح اخل���راء 

الوطني  التحول  بخطط  للدفع  والعلماء  والباحثني 

الطموح اإىل الأمام ب�سواعد اأبناء اململكة.

اململكة،  يف  العلمية  اجل��م��ع��ي��ات  اأن  ال��ع��ب��ي��داء  واأك����د 

لها  �سعود على وجه اخل�سو�ض، مبا  امللك  ويف جامعة 

اإىل  م��ث��م��رة، تتطلع  م��ن خ��رة عميقة وجت��رب��ة طويلة 

وطنيًا،  تنمية  �سريك  بو�سفها  اأك���ر  ب���دور  ال���س��ط��اع 

وال�ستفادة من خراتها يف ر�سد املعوقات التي تواجهها 

خطط الدولة.

ملتقى الجمعيات العلمية

ندوة اإلسكان 
األولى في »العمارة 

والتخطيط«

انطالق 
بطولة 

كأس مدير 
الجامعة

»شؤون الطالب« 
تحصد بطولة 
خماسيات كرة 

القدم

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال���ع���م���ارة وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��ح�����س��ور امل��ه��ن��د���ض 

والتنظيم  ل��اأرا���س��ي  الإ���س��ك��ان  وزارة  وكيل  املديهيم  حممد 

الإ�سكاين، وجمع من املهتمني يف جمالت الإ�سكان املتنوعة، 

الندوة العلمية الأوىل التي اأقامتها وحدة درا�سات الإ�سكان 

»تفعيل  عنوان  حتت  والتخطيط  العمارة  بكلية  ال�سعودي 

ال�سراكة يف بحوث الإ�سكان ال�سعودي«.

م�سكلة  اأن  الثابت  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد  وب��ني 

الإ���س��ك��ان م��ا زال���ت م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ه��ام��ة ال��ت��ي تواجهها 

اململكة، وتهم كل �سرائح املجتمع، وهي من �سمن امل�سكات 

التي متنحها الدولة –حر�سها اهلل- كل الأولوية من خال 

خططها التنموية وال�سرتاتيجية ومن خال الروؤية املباركة 

2030 التي من اأهم اأولوياتها، بل وعلى راأ�سها توفر احلياة 
واملنا�سب  امل��ائ��م  امل�سكن  ذل��ك  وم��ن  للمواطنني،  ال��ك��رمي��ة 

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

ال��روؤي��ة ل�سيما يف  الإ���س��ه��ام يف حتقيق  العلمي يف  البحث 

ق�سية وط��ن��ي��ة ه��ام��ة كق�سية الإ���س��ك��ان، وذل���ك م��ن خ��ال 

اإجراء الأبحاث العلمية، وعمل ال�سراكات مع القطاعات ذات 

العاقة وتقدمي ال�ست�سارات وعقد ور�ض العمل والندوات.

ان��ط��ل��ق��ت ب��ط��ول��ة ك���اأ����ض م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

الريا�سة  علوم  كلية  مبواجهة  وذل��ك  ال��ق��دم،  لكرة 

وال��ن�����س��اط ال��ب��دين ب��ط��ل ال��ن�����س��خ��ة امل��ا���س��ي��ة وكلية 

ندًا �سعًبا وفريًقا عنيًدا، حيث  كانت  التي  الآداب، 

انتهى اللقاء بفوز كلية الريا�سة والن�ساط البدين 

بهدف وحيد.

فيما انتهى اللقاء الثاين بني كلية الأمر �سلطان 

احلا�سب  ع��ل��وم  وكلية  ال��ط��ارئ��ة  الطبية  للخدمات 

واملعلومات بفوز الأخر بنتيجة 6 مقابل 3.

الطالب  ���ض��وؤون  عمادة  فريق  حقق 

بطولة جامعة امللك �ضعود يف خما�ضيات 

بعد  لل�ضالت  للمن�ضوبني  القدم  ك��رة 

تغلبه على كلية الطب »الإدارة التنفيذية« 

بنتيجة ثالثة اأهداف مقابل هدفني.

انطلقت البطولة يوم الأحد 1 رجب 

2018م  مار�س   18 ،امل��واف��ق  1439ه� 
»القبة  الريا�ضية  ال�ضالة  ملعب  على 

ال��ه��وائ��ي��ة« داخ����ل احل����رم اجل��ام��ع��ي، 

البطولت  م��ن  واح���دة  البطولة  وت��ع��د 

الربامج  اإدارة  تقيمها  التي  الريا�ضية 

عمادة  وك��ال��ة  يف  الريا�ضية  والأن��دي��ة 

الريا�ضية،  لل�ضوؤون  ال��ط��الب  ���ض��وؤون 

و�ضارك فيها 32 اإدارة باجلامعة، حيث 

�ضهدت تناف�ضاً كبرياً بني كليات واإدارات 

ووك��الت وعمادات اجلامعة،  ووح��دات 

مرة  من  املغلوب  خروج  بطريقة  وتُلعب 

واحدة.

ال�ضاد�س  ال�ضنوي  معر�ضها  واملعلومات  احلا�ضب  علوم  كلية  نظمت 

مل�ضاريع التخرج للطالبات، والذي يهتم بعر�س م�ضاريع واأبحاث التخرج 

للطالبات، وقد اأتيح هذا العام للزوار على مدى يومني باملدينة اجلامعية 

للطالبات، ويف اليوم الثاين املخ�ض�س للطالبات ت�ضرف املعر�س بح�ضور 

الدكتورة اإينا�س العي�ضى وكيلة اجلامعة ل�ضوؤون الطالبات، وبح�ضور زوار 

الطالبات،  اإجن��ازات  على  لالطالع  واحلكومي  اخلا�س  القطاعني  من 

وقد �ضارك يف املعر�س اأكرث من 32 م�ضروعاً للطالبات.

مشاريع تخرج لطالبات »الحاسب والمعلومات«

مؤتمر دولي حول دور الرياضة في رؤية 
2030

برعاية معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر، ُعقد لقاء العمداء 

ووكالء كليات العلوم باجلامعات ال�ضعودية، وذلك بكلية العلوم ب�ضطر 

الطالب ونقل بث مبا�ضر بكلية العلوم باملدينة اجلامعية للطالبات، تاله 

العلوم من  ووكيالت  ووكالء  امل�ضاحب بح�ضور عمداء  املعر�س  افتتاح 

الطالبات  ل�ضوؤون  وكيلة اجلامعة  وبت�ضريف  ال�ضعودية  كافة اجلامعات 

للطالبات،  اجلامعية  باملدينة  العلوم  بكلية  العي�ضى  اإينا�س  الدكتورة 

واملقام ملدة خم�ضة اأيام.

استضافة عمداء ووكالء »العلوم« بجامعات المملكة
������ض�����ارك ب���رن���ام���ج 

ال���ط���ل���ب���ة امل��ت��ف��وق��ني 

وامل�����وه�����وب�����ني ب���رك���ن 

م��ع��ر���س  ت��ع��ري��ف��ي يف 

ال����ع����ل����وم امل�����ض��اح��ب 

لالجتماع الأول لعمداء 

ك���ل���ي���ات ال����ع����ل����وم يف 

الذي  اململكة  جامعات 

عقد يف كلية العلوم.

وخالل امل�ضاركة، ت�ضرف ركن الربنامج يف املعر�س بزيارة من معايل 

مدير اجلامعة ووكالء اجلامعة وعمداء كليات العلوم باململكة، وا�ضتمع 

الزائرون وبلفتة كرمية من معايل مدير اجلامعة اإىل طبيعة الربنامج 

ومنطلقاته امل�ضتقبلية وخمرجاته وبراجمه الإثرائية التخ�ض�ضية. 

ركن تعريفي لبرنامج المتفوقين بمعرض »العلوم«



 11 حديثة  �أمنية  در��سة  قدمت 

�حليوية  �ملن�س�آت  حلم�ية  تو�سية 

د�خ����ل �مل��م��ل��ك��ة م���ن �ال���س��ت��ه��د�ف 

عن  ن�جتة  ك�نت  و�لتي  و�ملخ�طر، 

وبفعل من  للمن�س�أة،  �خرت�ق د�خلي 

�أو  �حليوية،  �ملن�س�أة  د�خل  �لع�ملني 

بتع�ون مع جه�ت خ�رجية الإمت�مه�.

وذك���رت �ل��در����س��ة �ل�����س���درة عن 

ج�معة ن�يف �لعربية للعلوم �الأمنية، 

�أن �أبرز �لتو�سي�ت هي »�لعمل على 

�الإلكرتونية  �ملر�قبة  �أنظمة  تطوير 

ملعرفة عمل كل موظف، و�الإجر�ء�ت 

�الإلكرتوين  ح�س�به  على  متت  �لتي 

ب���مل��ن�����س���أة وع��اق��ت��ه��� ب��و�ج��ب���ت��ه 

�لوظيفية«.

ت�سمنت  �لتو�سي�ت  �أن  و�أ�س�فت 

»تق�سيم �ملن�س�آت �حليوية �لتي ت�سمل 

�الأمنية و�لنفطية و�ل�سن�عية �لكربى 

قط�ع�ت،  �إىل  �حلكومية  و�ملن�س�آت 

و�إجر�ء م�سح �أمني وفحو�ص نف�سية 

�ملن�س�أة،  موظفي  على  دوري  ب�سكل 

و�لت�أكد من خلو �سجاتهم مم� يوؤثر 

على عملهم«.

وحددت �لدر��سة �ل�س�درة بعنو�ن 

�حليوية  �ملن�س�آت  حم�ية  »�آل��ي���ت 

خم�سة  �لد�خلية«  �ملخ�طر  ملو�جهة 

خم�طر تهدد �ملن�س�آت وهي: �الأعم�ل 

و�خ���رت�ق  و�لتج�س�ص،  �الإره���ب��ي��ة، 

وتع�طف  �الإل��ك��رتون��ي��ة،  �الأن��ظ��م��ة 

�لع�ملني مع �الأفك�ر �ملنحرفة.

مستقبل اللغة العربية

حممد  ب���ن  �أح���م���د  د. 

�ل�سبيب

يُ��������َع��������ُدّ م����و�����س����وع 

�أهم  من  �للغة  م�ستقبل 

�للغة  علم  مو�سوع�ت 

�الجتم�عي �لتي تقي�ص 

�للغ�ت، وحركته�  حي�ة 

بني �لن��ص، و�نت�س�ره� 

�����س����م����وره�����،  �أو 

موته�  �أو  و�نكم��سه�، 

و�ن��دث���ره���، وي��ق��وم 

بدر��سة  �لعلم  ه��ذ� 

و�مل��وؤث��ر�ت  �لعو�مل 

�للغَة؛  تعرتي  �لتي 

�أو  �نت�س�ره�  يف  فتزيد 

ت�سهم يف موته�.

ا�ستفح�ل الت�أثري العوملي

يعد هذ� �لكت�ب حم�ولة لتطبيق بع�ص �ملع�يري �لتي ي�ستعمله� 

�للغة �لعربية، من خال ��ستعر��ص  �للغة �الجتم�عي على  علم 

م�سرية �للغة �لعربية عرب ت�ريخه� �لطويل يف �لع�سور �ملختلفة، 

وم� و�جهته يف �أثن�ئه� من تقلب�ت.

وقد ت�س�ءل �ملوؤلف عن ��ستفح�ل �لت�أثري �لعوملي �للغوي، وهل 

�لوجود،  من  و�ختف�ءه�  م�ستقبااً  �لعربية  �للغة  �غتي�ل  يعني 

كي  �لف�سيحة  �لعربية  للغة  �س�نحة  الت���ز�ل  �لفر�سة  �أن  �أم 

و�للغ�ت  �لع�مية  مع  �لد�ئم  �سر�عه�  وتنطلق يف  �أقد�مه�  تثبت 

�الأجنبية؟!

م�سرية اللغة العربية

مه�  كم� تطرق �لكت�ب �إىل مو�سوع م�سرية �للغة �لعربية وق�َسّ

�إىل �أحق�ب؛ منه� �لقدمية وهي مرحلة �لنقو�ص �لتي ال حتمل 

�لفعلي  �الأد�ء  على  �لتعرف  يف   � كثرياً تفيد  وال  �أدبية   � ن�سو�ساً

بني  �لعربية  �للغة  موقع  على  موؤ�سر�ت  تعطي  �أنه�  غري  للغة، 

منه�  و�سلتن�  �لتي  و�حلقبة �جل�هلية وهي  �ل�س�مي�ت،  �أخو�ته� 

ن�سو�ص عربية �سعرية يف �لغ�لب وك�نت لغة ن��سجة، و�حلقبة 

حدث  �أعظم  يَُعُدّ  �ل��ذي  �لكرمي  �لقر�آن  ن��زول  بعد  �الإ�سامية 

�نتقلت  وبهذ�   ، مقد�سةاً لغةاً  منه�  �إْذ جعل  �للغة؛  ت�ريخ هذه  يف 

�، وك�نت �حلقبة  من كونه� لغة للعرب �إىل لغة للم�سلمني جميعاً

وم�  �لتت�ر،  غزو  �أث��ر  على  656ه�  بغد�د  �سقوط  بعد  �لر�بعة 

�الأمم،  بني  �حلو�جز  �نه�رت  حيث  �لعوملة،  ع�سر  �إىل  تاه� 

وحتّرك �لب�سر و�ملعلوم�ت دون حدود.

االت�س�ل اللغوي

يف مو�سوع �الت�س�ل �للغوي حتدث عن نوعي �الت�س�ل؛ �الأول 

�النتق�ل �للغوي، وهو �مل�ستوى �لذي تت�س�وى فيه �أهمية �للغتني 

نفوذ،  ذ�ت  �أو  غ�زية  لغة  به  ت�سود  �مل�ستخِدم، يف جمتمع  عند 

و�لث�ين هو �لتحول �للغوي وهو �الن�سر�ف �إىل �للغة �الأخرى.

مرحلة  بعد  ي�أتي  �أن��ه  ذكر  �للغة،  موت  مل�س�ألة  تن�وله  وعند 

�ل��ت��ح��ول �ل��ل��غ��وي، ول��ه ع��دة ���س��ور م��ن��ه���: �الن��ق��ر����ص، �مل��وت 

�لتدريجي، �ملوت ب�المت�س��ص �للغوي.

بد�أ  �ملع��سر،  �لفكر  يف  �لعربية  �للغة  م�ستقبل  مو�سوع  ويف 

و�أورد  �لع�سر �حلديث،  �لعربية يف  �للغة  �حلديث عن م�ستقبل 

��ستفت�ء �أجرته جملة �لهال �مل�سرية ع�م 1919م، و��ستعر�ص 

ذلك  يف  �س�ركو�  �لذين  و�مل�ست�سرقني  و�الأدب���ء  �لعلم�ء  �إج�ب�ت 

�ال�ستفت�ء.

عوامل وموؤ�سرات

�للغة  م�ستقبل  �أن  �أك��د  و�مل��وؤ���س��ر�ت،  �لعو�مل  حيث  وم��ن 

به�،  و�هتم�مهم  �أهله�  �سلوك  على   � و�أخرياً �أوالاً  يعتمد  �لعربية 

�سعوبة  من  ويزيد  منهم،  فرد  كل  لدى  �للغوي  �لوعي  ودرجة 

يف  بينهم  فيم�  �لن��ص  يتحدثه�  ال  لغة  �أنه�  مب�ستقبله�  �لتنبوؤ 

فنون  يف  تُ�ستخَدم  قي��سية،  لغة  هي  و�من�  �ليومية،  حي�تهم 

�الأمة،  �لع�م على م�ستوى  و�لتبليغ  �لر�سمية،  و�ل�سوؤون  �الإبد�ع 

�ل�سعوب  �أبن�ء  بني  تربط  �لتي  �لوحيدة  �لو�سيلة  بذلك  وهي 

�لعربية.

�لكرمي،  ب�لقر�آن  �رتب�طه�  �للغة،  تقوية  عو�مل  من  �أن  وذكر 

2011م،  ع�م  ن�سمة  مليون   367 �لب�لغ  به�  �ملتحدثني  وع��دد 

و�لت�أثري  �لثق�فية،  �لعربية  و�ل��وح��دة  �حل�����س���ري،  و�ل���رت�ث 

�القت�س�دي، و�النت�س�ر �لع�ملي، و�النت�س�ر �لف�س�ئي و�ل�سبكي.

عوامل ال�سعف

�نخف��ص  ومنه�:  �لعربية  �للغة  �إ�سع�ف  عو�مل  ع��دد  كم� 

يف  و�الرت��ب���ك  �الأجنبية،  ب�للغ�ت  و�النبه�ر  �لقومي،  �لوعي 

تعليم �للغة �لعربية، وت�أثري �ملد�ر�ص �الأجنبية، وغي�ب �ل�سي��سة 

�للغوية.

�لنظرة  ب���أن  و�أج���ب  �مل�ستقبل؟«  عن  »م���ذ�  مبو�سوع  وختم 

�أن تعتمد على م� يظهر لدين� من  �مل�ستقبلية للغة �لعربية البد 

معطي�ت، ومن �لعجيب �أن عو�مل �لتقوية يف �للغة ك�نت كفيلة 

�الآن، ولكن  �أف�سل مم� هي عليه  �لعربية يف و�سع  �للغة  بجعل 

هذه �لعو�مل – مع �الأ�سف – يف ح�لة خمول �أو جمود.

قــــــــــــــــرأت لك..

�أو����س���ت در�����س���ة ح��دي��ث��ة ب����أن 

يتوقف �ملعلمون عن و�سع عام�ت 

وغريه�،  و�سعيف  ومتو�سط  جيد 

و�ع��ت��ربت  �لطلبة،  �أد�ء  لتو�سيح 

�الأطف�ل  نف�سية  على  يوؤثر  ذلك  �أن 

�الأد�ء  �إىل  �لو�سول  من  ويحرمهم 

�الأف�سل يف �لتعليم.

و�أكدت �لدر��سة �أن ذلك �لتق�سيم 

�ملتدرج �أو ح�س�ب متو�سط�ت �الأد�ء، 

يعيق �لتلميذ عن حتقيق ك�مل �لقوة 

�لك�منة فيه �أو �لط�قة �لق�سوى من 

�إمك�ني�ته، بحيث يعطي نت�ئج �سلبية 

بدالاً من كونه د�فع� للتطور.

وق�مت موؤ�س�سة »غل �أ�سي�سمنت« 

مر�جعة  يف  �ملتخ�س�سة  �لربيط�نية 

 4500 بدر��سة  �لتعليمية،  �لعملية 

�أعم�رهم  �مل��د�ر���ص،  لتاميذ  ح�لة 

خ�سعو�  �لذين  �سنة،  و12   11 بني 

ب�للغة  ق��در�ت��ه��م  يف  الخ���ت���ب����ر�ت 

و�ملف�هيم  و�لري��سي�ت  �الإجنليزية 

�ملجردة.

ووجدت �لدر��سة �أن ن�سبة 50% 

على  ح�سلو�  �ل��ذي��ن  �الأط��ف���ل  م��ن 

�لو�قع  يف  هم  �ملتو�سطة،  �لدرج�ت 

هو  م�  على حت�سيل  �لقدرة  لديهم 

�أف�سل من ذلك، �إىل حت�سيل درجة 

»بي«، وذلك بن�سبة ت�سل 7 �إىل 10 

بع�ص  بتح�سني  وذلك  �ملجموع،  من 

�مله�ر�ت �لقليلة.

و�أحي�ناً� يف قي��ص متو�سط �الأد�ء 

�أخرى  ويغفل  معينة،  ب�أمور  يرتبط 

قد يكون �لتلميذ متفوق�اً فيه�.

وق�ل �سني ر�ي، رئي�ص �لن�سر يف 

تقييم موؤ�س�سة غل: »ي�سري �ملتو�سط 

�إىل �أن �مل�سكلة عند �الأطف�ل لي�ست 

خطرية مب� يكفي للقلق، و�أن جهد�اً 

ب�سيط�اً �سوف ي�سنع �لت�ألق، وب�لت�يل 

فهذ� �ملعي�ر غري ذكي ولي�ص ع�دالاً«.

»ب�لن�سبة  م��و���س��ح���اً:  و�أ����س����ف 

للطلبة �لذين لديهم م�س�كل مفرت�سة 

ف����إن  �حل������روف،  �أو  �الأرق�������م  م���ع 

�أن  يعني  �ملتو�سط،  درج���ت  �إعط�ء 

�ملعلمني ال يتع�ملون مع �الإ�سك�لي�ت 

�أن  يفرت�سون  الأن��ه��م  �الأ���س������س��ي��ة، 

�لت�أقلم  �لتاميذ �سيكون لهم  هوؤالء 

�لتق�سيم يف  �لطريقة من  عرب هذه 

�سيحدث  م�  �أن  و�لو�قع  �لدرج�ت، 

هو �لت�سوي�ص لهوؤالء �ل�سغ�ر«.

�لتي  �ل��درج��ة  »ه��ذه  �أن  وي�سرح 

�أنه�  لو  كم�  ت�سبح  للتلميذ  تعطى 

ق��در�ت  م��ن  يحّد  للطموح،  �سقف 

�الأف�سل،  �لتح�سيل  على  �لطفل 

�سيكبحون  �الأطف�ل  �أن  يعني  وهذ� 

�إمك�ني�تهم،  مب��سر  غ��ري  ب�سكل 

ب�سكل غري  الأنه مت و�سفهم م�سبق�اً 

�سحيح«.

�سيئ يف كل �الأحو�ل

����س��ت��خ��د�م  ب������أن  ر�أي  ون�����س��ح 

�الأد�ء،  يف  �ملتو�سط  �أو  �ل��درج���ت 

�إذ� ��ستخدم،  �أن يوؤخذ بحذر  يجب 

ويقول: »يف كل �الأحو�ل فهو ت�سنيف 

�سيئ.. وعدمي �لف�ئدة«.

فيم� ق�لت ع�ملة �لنف�ص �لرتبوي 

�الأط��ف���ل  »�إن  �إون��ي��دي�����ص:  بويبيي 

و�قع  يف  ب�ملتو�سط  ي��ب��دوؤون  �لذين 

حت�سيل  على  �لقدرة  لديهم  �الأم��ر 

و�قعه�  يف  �مل��د�ر���ص  لكن  �الأف�سل، 

�لت�أثري  على  �لكبرية  �لقدرة  لديه� 

على ذهنية �الأطف�ل وتنميطه�«.

�أج��ر�ه���  حديثة  در����س��ة  �أك���دت 

�أط���ب����ء م��ت��خ�����س�����س��ون يف �ل��ط��ب 

طفااً   1015 و�سملت  �ل��ري������س��ي 

ومر�هق�اً يف �أمل�ني� وجنوب �أفريقي�، 

�أن �مل�سي ب�أقد�م ح�فية يعزز �لنمو 

�جل�سم�ين لاأطف�ل وكذلك �عتد�ل 

�لقو�م وقوة �لتحمل.

و�لقي��س�ت  �لفحو�س�ت  و�أظهرت 

�ل��ت��ي �أج��ري��ت خ��ال �ل��در����س��ة �أن 

�لغربية  ك��ي��ب  �إق��ل��ي��م  يف  �الأط���ف����ل 

بجنوب �أفريقي�، �لذين ي�سريون حف�ة 

ب�سورة  يقفون  �ملعت�د،  يف  �لقدمني 

�أكرب على عقبيهم وتقل لديهم على 

�مل�سطح  �لقدم  ح���الت  و��سح  نحو 

�ملرتدين  �الأط��ف���ل  مبعظم  مق�رنة 

لاأحذية يف مدينة ه�مبورج �الأمل�نية. 

حف�ة  �أن  �ل��در����س��ة  �أظ���ه���رت  ك��م��� 

�لقدمني ب�إمك�نهم �لوثب من �لثب�ت 

على  بتو�زن  �الأر���ص  على  و�لهبوط 

نحو �أف�سل من �أقر�نهم �ملعت�دين على 

�رتد�ء �الأحذية.

ك�ر�سنت  �لري��سي  �لطبيب  وذكر 

»ن�س�أة  �لدر��سة:  نت�ئج  يف  هوالندر 

ت�أثري  له  ح�فيتني  بقدمني  �الإن�س�ن 

وطريقة  �لقدمني  من��و  على  كبري 

�مل�سي و�الأد�ء �لبدين«.

ومن �ملقرر �أن يطرح �الأطب�ء نت�ئج 

�الأومل��ب��ي  �مل��وؤمت��ر  خ��ال  در��ستهم 

�ملقرر  �لري��سيني،  لاأطب�ء  �الأمل�ين 

عقده خال �لفرتة من 24 حتى 26 

م�يو �جل�ري يف ه�مبورج.

11 توصية لحماية »المنشآت الحيوية« بالمملكة

»العالمات« تؤثر على نفسية التالميذ

المشي بأقدام »حافية« يعزز النمو واعتدال القوام
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التدري�س الإبداعي هو ذلك النوع 

الطالب  ي�شجع  الذي  التدري�س  من 

الريا�شية  امل�شكالت  حتليل  على 

ف��رع��ي��ة  م�����ش��ك��الت  اإىل  ال���ع���ام���ة 

حمددة، وحتليل الأمناط والرتاكيب 

اجلمود  حالت  وجت��اوز  الريا�شية، 

العقلي والبعد عن العمل الروتيني، 

وه���و ذل���ك ال��ت��دري�����س ال���ذي ينمي 

ق���درة ال��ط��الب على رب��ط واإع���ادة 

املختلفة  الريا�شية  العنا�شر  تنظيم 

بالطالقة  تت�شم  ج��دي��دة  ب��ط��رق 

واملرونة والأ�شالة واحل�شا�شية جتاه 

امل�شكالت واإدراك التفا�شيل.

ال����دول  م���ن  ال��ك��ث��ر  ت���ق���دم  اإن 

نتيجة  حتقق  احل���ايل  الع�شر  يف 

اأ�شبح  الريا�شيات« حتى  »اإبداع يف 

والتميز  الريا�شي  »الإبداع  �شعارها 

تريد  فهي  للجميع«،  اجلميع  م��ن 

مبدعني  اأف��راده��ا  جميع  يكون  اأن 

واأن  ال��ري��ا���ش��ي��ات،  يف  ومتميزين 

الإب������داع يف حتقيق  ه���ذا  ي�����ش��ه��م 

مكا�شب مادية ومعنوية وتكنولوجية 

تكر�س  ولذلك  لهم،  رفاهية  وذات 

حكوماتها اجلهود وتخطط ملناهجها 

وتطورها مبا يحقق هذه  الدرا�شية 

املكا�شب ويجعل اجلميع مبدعني يف 

من  الكثر  حثت  وقد  الريا�شيات. 

تعليم  جم��ال  يف  البحوث  تو�شيات 

الريا�شيات على ا�شتخدام التدري�س 

حديثة  برامج  خالل  من  الإبداعي 

التعليمية  النواجت  لتحقيق  منا�شبة 

يف  امل��رغ��وب��ة  العليا 

الريا�شيات،  تدري�س 

وي��ت��ط��ل��ب ال��ت��دري�����س 

الإب���داع���ي ام��ت��الك 

ع�شو هيئة التدري�س 

تدري�شية  م���ه���ارات 

تت�شم  تقليدية  غ��ر 

والأ�شالة  بالطالقة 

يتطلب  كما  واملرونة، 

ت��خ��ط��ي��ط اأن�����ش��ط��ة 

وا�شتخدامها  اإثرائية 

لتنمية  التدري�س  يف 

م���ه���ارات ال��ت��دري�����س 

الإبداعي لديه.

تدري�س  هيئة  ع�شو  على  يجب 

يراعي  اأن  ال��ري��ا���ش��ي��ات  م��ق��ررات 

جم��م��وع��ة م��ن الأ���ش�����س وامل��ب��ادئ 

بينها  من  اإبداعياً،  تدري�شه  ليكون 

فر�ًشا  ط��الب��ه  يعطي  اأن  ���ش��رورة 

متكررة للتعلم، ت�شمح لهم مبمار�شة 

الك��ت�����ش��اف وح��ل امل�����ش��ك��الت، واأن 

الأن�شطة  مبمار�شة  لطالبه  ي�شمح 

لكل  تتيح  التي  واملتوازنة  املتنوعة 

منهم اأن يتعلم مبفرده يف حرية، واأن 

ي�شمح لهم كذلك بامل�شاركة الفردية 

اأو اجلماعية داخل اأو خارج القاعة 

ال�شفية.

كما ين�شح بتحديد جوانب التعلم 

من خالل الأن�شطة الإثرائية والوقت 

واأن  ن�����ش��اط  ك��ل  ي�شتغرقة  ال���ذي 

الفردي  للتعلم  خا�شة  خطة  يبنى 

ب���اخ���ت���ي���ار امل������ادة 

والأن�شطة  والأفكار 

ال���ت���ي ���ش��ي��ق��دم��ه��ا 

ل���ك���ل ط���ال���ب وف���ق 

واهتماماته  حاجاته 

ي�شع  واأن  وقدراته، 

خ����ط����ط����اً ف����ردي����ة 

م���ت���م���ي���زة وي���ح���دد 

والأف��ك��ار  املفاهيم 

حاجات  ت�شبع  التي 

املوهوبني  ال��ط��الب 

وميولهم  واملبدعني 

ورغباتهم.

ول����ل����ت����دري���������س 

مبادئ يجب على  الإبداعي خم�شة 

ع�شو هيئة التدري�س ال�شرت�شاد بها 

على  املوهوبني  طالبه  تدريب  عند 

الإبداع، منها احرتام املعلم لالأ�شئلة 

كان  مهما  ال��ط��الب  يطرحها  التي 

للتخيالت  واح���رتام���ه  م�����ش��ت��واه��ا، 

عنهم،  ت�شدر  ال��ت��ى  وال��ت�����ش��ورات 

التي  الأفكار  وقيمة  اأهمية  واإظهار 

للطالب  و�شماحه  طالبه،  يطرحها 

ال�شتجابات  بع�س  ب���اأداء  بالقيام 

يكون  واأن  ب��ال��ت��ق��ومي،  تهديد  دون 

مو�شوعياً يف تقومي الطالب.

وي��ت��ط��ل��ب ال��ت��دري�����س الإب���داع���ي 

ا�شتخدام  خ��الل  م��ن  للريا�شيات 

الأن�شطة الإثرائية، تق�شيم الطالب 

اإىل جمموعات  ال�شفية  القاعة  يف 

منها  ك��ل جمموعة  ت��ب��داأ  ���ش��غ��رة، 

بتناول لعبة اأو لغز اأو م�شكلة ريا�شية 

غر روتينية، ويتابع املحا�شر ب�شورة 

جمموعة،  كل  تقدم  م��دى  منتظمة 

بالأفكار  �شوًيا  طالبه  يناق�س  ث��م 

اإليها  تو�شلت  التي  الأ�شيلة  اجلادة 

املجموعات املختلفة من الطالب.

النهائية  ال��ن��واجت  ت��ق��ومي  وع��ن��د 

يركز  اأن  يجب  الإبداعي،  للتدري�س 

للم�شكالت  اجل��دي��دة  احللول  على 

الطالب  مقدرات  وعلى  الريا�شية، 

فى اإدراك العالقات وربط الأ�شباب 

بالنتائج، واتباع الأ�شلوبني الرتكيبي 

هذه  اإىل  التو�شل  يف  والتحليلي 

النتائج، لأن ذلك من �شاأنه اأن يجعل 

على  درا�شتهم  يف  يركزون  الطالب 

بالعملية  ت��رت��ب��ط  ال��ت��ي  ال���ق���درات 

الإبداعية.

ويجب عليه اأي�ًشا اأن يعتمد على 

النهايات  ذات  التباعدية  الأ�شئلة 

طريقة  لها  توجد  ل  التي  املفتوحة 

واحدة حمددة للحل، وينتج التدري�س 

من  العديد  نتائج  وف��ق  الإب��داع��ي 

ولذلك  مبدعني  طالباً  الدرا�شات 

الطالب  لتعليم  مالءمة  اأك��ر  فهو 

املوهوبني واملبدعني.

اأ�شتاذ املناهج وطرق تدري�س 

الريا�شيات امل�شاعد

من�شق اجلودة - ق�شم العلوم 

الأ�شا�شية

ال�شنة الأوىل امل�شرتكة

اللغة العربية من اأهم لغات العامل 

لتعلمها  يحتاج  م�شلم  وك��ل  احلية، 

واململكة  و�شريعته،  دي��ن��ه  ليعرف 

كانت  املحرو�شة  ال�شعودية  العربية 

ول تزال بحمد اهلل وتوفيقه، ت�شعى 

العامل  يف  الإ�شالمي  الدين  خلدمة 

وت�شرف  العربية،  اللغة  ون�شر  كله 

مبالغ باهظة من ميزانيتها يف �شبيل 

الدعوة اإىل اهلل.

اأكرب م�شكلة يواجهها غر العرب 

يف تعلم اللغة العربية هي اأن تعلمهم 

منح�شر يف القراءة والرتجمة فقط 

امل��ح��ادث��ة،  فر�شة  لهم  تتوفر  ول 

بلداننا،  يف  نواجهها  امل�شكلة  وهذه 

ملدة  العربية  اللغة  در���س  من  فمنا 

خم�س �شنوات تقريبا، ولكنه ل يتقن 

بها  يتحدث  اأن  ي�شتطيع  ول  اللغة 

النحوية  القواعد  حفظ  رغم  بي�شر 

توفر  لعدم  وذل��ك  كلها،  وال�شرفية 

بيئة التكلم واملحادثة وال�شتماع.

ل��ذل��ك ك��ل��ه ن��ن��ظ��ر دائ���م���اً اإىل 

اأم��ل  ن��ظ��رة  اخلليجية  اجل��ام��ع��ات 

اأن يقبل  الواحد منا  ورجاء ويتمنى 

فيها، واأن يوا�شل درا�شته يف رحابها، 

مع اأنه قد ح�شل على البكالوريو�س 

يف بالده، ولكنه يود اأن يبداأ درا�شته 

هنا من معهد اللغة العربية ثم يرقى 

�شيئا  العليا  الدرا�شات  مرحلة  اإىل 

ف�شيئا.

مقالة  ع��ن  اأب��ح��ث  ك��ن��ت  بينما 

ح���ول م��و���ش��وع امل�����ش��ك��الت ال��ت��ي 

عند  الهند  من  اإخواننا  يواجهها 

مقالة  وج��دت  العربية  اللغة  تعلم 

رائعة جيدة بعنوان »عناية الطالب 

اأ�شدرتها  العربية«  باللغة  الهنود 

5/حلقات  جملة »�شوت الأمة« يف 

اأغ�شط�س  اإىل  1996م  اأبريل  من 

املقال  ه��ذا  كاتب  وك��ان  1996م، 
اهلل  –حفظه  ال��ك��رمي  وال���دي  ه��و 

ورع�����اه- ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 

ورئي�س  بالهند  ال�شلفية  باجلامعة 

جملتها. حترير 

تدري�س  يف  القدمية  الطريقة  اإن 

اللغة العربية لغر الناطقني بها كانت 

والكتابة  القراءة  مهارتي  على  تركز 

والنطق،  ال�شماع  مهارتي  واإه��م��ال 

ويتم تدري�س النحو من خالل حفظ 

القواعد، والنتيجة كانت اأن الطالب 

يعجزون عن التحدث باللغة العربية 

التي تعلموها.

هو  امل�شكلة  لهذه  الوحيد  احل��ل 

اأن تقوم املدار�س واجلامعات خارج 

فات،  ما  با�شتدراك  العربي  العامل 

والتكلم  ال�شماع  على  ت��رك��ز  واأن 

واملحادثة اإ�شافة للقراءة والرتجمة، 

ولبد لها من اإن�شاء نظام خا�س لها، 

وتوفر البيئة املنا�شبة.

يا�شر اأ�شعد اأعظمي

معهد اللغويات العربية

يف  �شعود،  امللك  جامعة  ت�شعى 

رائ��د يف  دور  لتحقيق  روؤيتها  اإط��ار 

بناء جمتمع املعرفة، اإىل بناء �شياق 

لإنتاج  ومنا�شب  �شروري  اأكادميي 

وا�شتخدامها،  وا�شتيعابها  املعرفة 

وتطوير بيئة العمل التي تدعم ذلك 

التعاون  تنظيم  زي���ادة  تتيح  وال��ت��ي 

امل�شاركة  اأبنائها، وتعظيم قيمة  بني 

كفاءة  ورف��ع  بينهم،  فيما  والتكامل 

الأنظمة  بروقراطية  وتقليل  الأداء 

وحجم الأعباء التنظيمية بوجه عام.

التي  الإلكرتونية  املن�شات  تعترب 

والتي  بتطويرها  اجلامعة  ق��ام��ت 

املعرفية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز 

التي  الأدوات  اأه���م  م��ن  احل��دي��ث��ة، 

البيئة،  تلك  لتوفر  ا�شتخدامها  يتم 

ب��واب��ة  خ����الل  م���ن  الآن  ف��ي��م��ك��ن 

اجل��ام��ع��ة على الإن��رتن��ت الط��الع 

على  والتعرف  ا�شرتاتيجيتها،  على 

من�شاآتها وكلياتها وبراجمها البحثية، 

ف�شاًل عن خمططها العام.

التدري�س  هيئة  لأع�شاء  وميكن 

يف  البحث  البوابة  ه��ذه  خ��الل  من 

ي�شم  ال��ذي  الإل��ك��رتوين  الأر�شيف 

ك��اف��ة ق�����رارات جم��ل�����س اجل��ام��ع��ة 

يعقدها،  التي  اجلل�شات  وحما�شر 

ال��ق��رارات  تلك  من  اأي  وا�شرتجاع 

كما  عليها.  ل��الط��الع  وامل��ح��ا���ش��ر 

مي�����ك�����ن ال����ت����ق����دم 

بطلبات  اإل��ك��رتون��ًي��ا 

ال���رتق���ي���ة وح�����ش��ور 

وال��دورات  املوؤمترات 

ال��ت��دري��ب��ي��ة وور�����س 

ال���ع���م���ل واإج��������ازات 

التفرغ العلمي.

وت����ق����دم ال���ب���واب���ة 

مل���وظ���ف���ي اجل��ام��ع��ة 

العديد من اخلدمات 

مثل  الإل���ك���رتون���ي���ة، 

ال�����ش����ت����ع����الم ع��ن 

وامل�شرات  ال��روات��ب 

وال��ع��ه��د والإج����ازات 

واإخالء الطرف، كما يتم من خاللها 

للنظم  الفني  الدعم  خدمات  اإدارة 

ت�شمل  والتي  املوجودة  والتجهيزات 

عمليات  وم��ت��اب��ع��ة  امل����واد  ت�شجيل 

املخزون  واإدارة  ال��دوري��ة  ال�شيانة 

وغر ذلك.

التوا�شل  �شبل  البوابة  توفر  كما 

الر�شائل  بوا�شطة  من�شوبيها  ب��ني 

الإل��ك��رتوين،  ال��ربي��د  اأو  الق�شرة 

وت��ت��ي��ح ل��ه��م ت�����ش��ك��ي��ل جم��م��وع��ات 

ت��ف��اع��ل��ي��ة مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 

اإر�شال وا�شتقبال القرارات الإدارية 

باجلامعة،  اخل��ا���ش��ة  والتنظيمية 

ف�����ش��اًل ع���ن ال��ر���ش��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة 

وال����ت����ث����ق����ي����ف����ي����ة، 

ب�������ل وال�����ت�����ه�����اين 

وال������ت������ربي������ك������ات 

امل���ن���ا����ش���ب���ات  يف 

والدينية  ال��وط��ن��ي��ة 

والجتماعية.

وب����ال����ن���������ش����ب����ة 

ل����ل����ط����الب، ت���وف���ر 

اجل����ام����ع����ة ب���واب���ة 

خا�شة  اإل��ك��رتون��ي��ة 

بهم، يتم من خاللها 

ت����ق����دمي خ���دم���ات 

يف  ال��ق��ب��ول  متابعة 

والقبول  اجل��ام��ع��ة، 

يف الدرا�شات العليا، واإدارة الربامج 

طلبات  من  تت�شمنه  مبا  الدرا�شية 

حل���ذف امل���ق���ررات ال��درا���ش��ي��ة اأو 

تقدمي  اأو  الدرا�شي  الف�شل  حذف 

حاَل جتاوز  للتخرج  اإ�شافية  فر�س 

املدة امل�شموحة، واعتماد مقرتحات 

اخلطط البحثية، بالإ�شافة اإىل ما 

لإدارة  اإمكانات  من  البوابة  توفره 

و���ش��وؤون  العليا  ال��درا���ش��ات  ���ش��وؤون 

املبتعثني.

فاإن  البحثية  الأعمال  ويف جمال 

الإلكرتونية  العلمي  الإنتاج  قاعدة 

التي توفرها اجلامعة تتيح احل�شول 

على م�شتخل�شات البحوث والتقارير 

من  متكن  كما  معلوماتها،  وحتليل 

والتعديل  الأب��ح��اث  بيانات  اإدخ���ال 

عليها، ف�شاًل عن التاأكد من �شحة 

مت  التي  القدمية  الأب��ح��اث  بيانات 

ا�شترادها من نظم اجلامعة.

ويتم من خالل بوابة اإدارة اجلودة 

تي�شر  التي  التقارير  توفر  »اإتقان« 

ال�شرتاتيجية  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ 

تت�شمنه  ما  على  اعتماًدا  للجامعة 

من بيانات عالية الدقة، وقد قامت 

اخلدمات  اأغ��ل��ب  باأمتتة  اجلامعة 

تقدمي  يتم  بحيث  ذكرها،  ال�شالف 

يف  وتوجيهها  واملوافقات  الطلبات 

منظومة العمل اإلكرتونيا، مع اإخطار 

ب�شكل  امل�شتجدات  باآخر  اأ�شحابها 

ي�شعروا  اأن  دون  ومنتظم،  دوري 

امل�شاحبة  الإداري�����ة  بالتعقيدات 

لذلك. لقد ا�شتطاعت اجلامعة من 

خالل من�شاتها الإلكرتونية، حت�شني 

الإجراءات الإدارية وحتقيق التمازج 

�شواء  من�شوبيها،  ب��ني  وامل�����ش��ارك��ة 

اأو  الطالب  اأو  التدري�س  هيئة  من 

موؤهلة  اأ�شبحت  بحيث  املوظفني، 

بناء  يف  بدورها  تقوم  لكي  بالفعل 

اقت�شاد املعرفة يف اململكة.

اأ�شتاذ علم املعلومات

ع�شو جمل�س ال�شورى ال�شابق

arishee@ksu.edu.sa
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اجلامعة تت�سدر والعمل م�ستمر

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

التغرات،  يراعي  ال��ذي   امل��رن  التخطيط  ثم  اهلل،  على  التوكل 

ودعم معايل مدير اجلامعة، وحر�س وعمل كليات اجلامعة، واجلهود 

امل�شتمرة  من عمادة التطوير واجلودة، تلك كانت الروافد الرئي�شة 

التي اأ�شهمت يف تبووؤ اجلامعة مكانة مرموقة يف العتماد الرباجمي، 

اأقامته  الذي  2018م؛  العايل  التعليم  يف  اجلودة  ملتقى  �شهد  فقد 

موؤخراً هيئة تقومي التعليم ممثاًل يف املركز الوطني للتقومي والعتماد 

الأكادميي تكرمي جامعة امللك �شعود بت�شلم �شهادات اعتماد اأكادميي 

برنامج  واجل��راح��ة،  الطب  »برنامج  هي:  اأكادميية،  برامج  لت�شعة 

جراحة الأ�شنان، برنامج علوم احلا�شب، وبرنامج هند�شة احلا�شب، 

وبرنامج هند�شة الربجميات، وبرنامج تقنية املعلومات، وبرنامج نظم 

املعلومات، وبرنامج الأحياء الدقيقة، برنامج علم النبات« ، ميثلون 

الأ�شنان، وكلية  الطب، وكلية طب  »كلية  كليات باجلامعة هي:  اأربع 

العلوم، وكلية علوم احلا�شب واملعلومات«، وهو امللتقى الذي ح�شره 

واجلودة  التطوير  وعمداء  ووكالئهم،  اجلامعات  م��دراء  من   لفيف 

والرباجمي  املوؤ�ش�شي  العتماد  على  احلا�شلة  للموؤ�ش�شات  ممثلني 

من  العديد  امللتقى  ه��ذا  وت�شمن  وال�شابعة،  ال�شاد�شة  للدورتني 

الفعاليات التي قدمها كل من  �شمو رئي�س هيئة تقومي التعليم املكلف 

واملدير  �شعود،  اآل  م�شاري  اآل  عبداهلل  بن  في�شل  الدكتور  الأم��ر 

التنفيذي للمركز الوطني للتقومي والعتماد الأكادميي الدكتور اأحمد 

التنفيذي  املدير  نائب  الغامدي  �شالح  والدكتور  اجلبيل،  يحيى  بن 

لالعتماد املوؤ�ش�شي، اإ�شافة اإىل جل�شة علمية وور�شتي عمل. 

الت�شع  الرباجمي  العتماد  ل�شهادات  اجلامعة  ت�شلم  اأ�شاف  وقد 

ر�شيداً جديداً للربامج الأكادميية املعتمدة باجلامعة والتي بلغت اإىل 

الأن ت�شعة وثالثني برناجماً اأكادميياً موزعة على العديد من كليات 

الأكادميي  والعتماد  للتقومي  الوطني  املركز  اأعلن  حيث  اجلامعة، 

عرب ح�شابه يف تويرت قائمة الربامج الأكادميية املعتمدة باجلامعات 

اجلامعات  �شعود  امللك  جامعة  ت�شدرت  اهلل  وبحمد  ال�شعودية، 

ال�شعودية، حيث و�شح تفوق اجلامعة يف هذا الجتاه، وهو ما يدعونا 

جميعاً بعد- حمد اهلل – و�شكر كافة القائمني على هذا العمل اإىل 

الوا�شح  والتفوق  ال�شدارة  هذه  على  للحفاظ  م�شاعف  جهد  بذل 

للجامعة، وهو ما �شنحر�س عليه دوماً باإذن اهلل.

القراء الأعزاء

لقد �شرين اأن يحمل مقايل هذا ما ي�شعد جميع من�شوبي اجلامعة، 

خا�شة واأنه املقال الأخر هذا العام، اإىل حني معاودة ر�شالتنا الغراء 

-ر�شالة اجلامعة- ال�شدور خالل العام اجلامعي القادم باإذن اهلل.

بر�شالة اجلامعة خالل  ن�شرتها  التي  تابع مقالتي  اأ�شكر كل من 

العام اجلامعي احلايل 1439/1438ه� التي بلغت 34 مقالً، تناولت 

العلي  اهلل  اأ�شاأل  عديدة،  واأكادميية  وتطويرية  وطنية  مو�شوعات 

القدير اأن ينفع بها، واأن يوفقنا جميعاً ملا فيه اخلر لوطننا احلبيب 

وجامعتنا، اإنه القادر عليه، واهلل املوفق... 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

المنصات اإللكترونية أفضل بيئة إلنتاج المعرفة واستخدامها

أخالقيات المهنة ورؤية 2030
لالأخالق اأهمية كبرة ل ميكننا جتاهلها يف جميع املجالت، ومن اأهمها 

جمال اأخالقيات املهنة، فهو الذي ينظم �شر العمل وطبيعة العالقات بني الأفراد 

ومروؤو�شيهم يف العمل وغ��ره. وميكن تعريف اأخالقيات املهنة باأنها ال�شجايا 

احلميدة وال�شلوكيات الفا�شلة التي يتعني على املوظفني التحلي بها عند اأدائهم 

لواجبهم الوظيفي. لذا يتطلب من املوظف اأداء عمله على اأكمل وجه من احلرفية 

واخلربة التي اكت�شبها، والبعد عن جميع الطرق التي توؤدي اإىل خلل يف اأدائه، لأنها 

حتماً �شتقف عائقاً يف طريقه �شواءً يف احل�شول على وظيفة اأو يف ترقيته بالعمل.

وترجع اأ�شباب �شعف القيم الأخالقية يف املهنة عند بع�س املوظفني لعدة 

اأ�شباب منها، �شعف الوازع الديني والرقابة الذاتية، �شغوط العمل، �شعف 

الإدارة، ونق�س اخلربات لدى املوظف. ويجب اأن ي�شع املوظف يف عني العتبار 

اأن كفاءته واإتقانه للعمل وا�شتمراره يف التطوير، هي فر�شة حل�شوله على عمل 

جيد وللحفاظ على وظيفته والو�شول به اإىل م�شتويات اأف�شل، واأن ي�شع يف 

عني العتبار اأنها فر�شة عظيمة مل�شاعفة الأجر عند رب العاملني، م�شداقاً 

لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: »اإن اهلل يُحب اإذا َعِمل اأحدُكم َعَماًل اأْن يُتقنه«.

فمهنة التعليم مثاًل اأمانة يف اأعناق جميع املعلمني يف املدار�س واأع�شاء هيئة 

التدري�س يف اجلامعات، وعلى املعلم اأن يحر�س على الإخال�س يف اأداء مهمة 

التعليم وتو�شيل املعلومة بال�شكل املطلوب، واأن يكون اأ�شوة ح�شنة لطالبه. ويف 

ظل العمل وفق حتقيق روؤية 2030 للمملكة العربية ال�شعودية لتح�شني بيئة 

العمل، يجب اللتزام باأخالقيات املهنة من ِقبل املوظف �شواء جتاه مدير العمل 

اأو جتاه الزمالء اأو جتاه امل�شتفيدين اأي�شاً، حيث يعترب راأي امل�شتفيدين الإيجابي 

معياراً لنجاح املوؤ�ش�شة ويعك�س تعامل موظفيها. ومن الأخالقيات املهنية التي 

يجب التحلي بها، احليادية يف التعامل، الأمانة والدقة واللتزام باملواعيد، 

احرتام الآخرين واجتناب الغرور والكرب، والبُعد عن الر�شوة والوا�شطة، ول 

�شك اأن كل ذلك لرنقى باأمتنا ونن�شاأ يف بيئة اإيجابية حمببة للعمل.

اأماين ظافر اليامي  - خدمة اجتماعية

أهمية التدريس اإلبداعي في الرياضيات للطالب الموهوبين

مشكلتنا في تعلم اللغة العربية
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بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

عبدالرحمن  ال�شمراين

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الت�شوير

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

ميزانية  اأح��دن��ا  يخ�س�ص  عندما 

اإىل  يتبادر  ما  ف��اأول  �سكني،  مل�سروع 

ذهنه يف البداية اأنه يجب تخ�سي�سها 

واأن  والتنفيذ،  البناء  ملراحل  بالكامل 

اأي مبلغ ي�سرف يف اأي جانب اآخر هو 

مبلغ مهدر، واأول بند يظن اجلميع انهم 

اأهدروا اأموالهم فيه هو بند الت�سميم 

والتخطيط مل�سروعهم ال�سكني.

مل�سروعه  خ�س�ص  اأح��ده��م  مثالً 

مليون ريال، عند �سرفه ع�سرة اآلف 

الت�سميم والتخطيط  بند  ري��ال على 

ريال،  األ��ف  وت�سعون  ت�سعمائة  يتبقى 

ال�سرف يف  تقلي�ص  جاهداً  فيحاول 

نظره  يف  اأهميته  لعدم  الأول  البند 

متوقعاً اأنه بهذه الطريقة �سيوفر اأكرب 

قدر من املال لبناء م�سكنه.

ولكن ماذا يح�سل غالباً! يف احلقيقة 

ما يح�سل اأن خم�س�سات امل�سروعه 

�ستنتهي  ال�����س��ك��ن��ي 

امل�سروع،  اكتمال  قبل 

و�سي�سطر لأخذ قر�ص 

اإ�سايف باأرباح عالية اأو 

�سلفة اأو يتاأخر امل�سروع 

له  ت�سبب  ف��رة طويلة 

اأ�سراراً لحقاً وتتطلب 

لل�سيانة  طائلة  مبالغ 

ب�سبب الفرة التي اأهمل 

فيها امل�سكن.

وب��ع��د الن��ت��ه��اء من 

اأن م�سكنه  البناء يجد 

واأن  ب��الأخ��ط��اء،  مليء 

ه���ن���اك ع����دم ت��واف��ق 

الفراغية  احتياجاته  م��ع  للم�سكن 

والوظيفية، وجتده يقول لو فعلت كذا 

نف�سي،  بتاأنيب  و�سي�سعر  ك��ذا،  لكان 

ولي�ص هذا وح�سب، بل �سيكت�سف اأن 

قيمة ت�سغيل و�سيانة 

م�سكنه اأعلى بكثري 

من اإمكانياته املالية 

ق���دراً  ي�سيف  مم��ا 

اأع��ل��ى م��ن ال�سغط 

ع���ل���ي���ه م����ع ت��ق��دم 

�سيما  ل  ال���زم���ن، 

م��ع ارت��ف��اع تكاليف 

وال�سيانة  الت�سغيل 

للم�ساكن التي حلت 

بنا،  حت��ل  و�ستظل 

يح�سل  ه����ذا  ك���ل 

ب�سبب اإهمالنا لأهم 

بند واأول مرحلة من 

الت�سميم  البناء وهي مرحلة  مراحل 

والتخطيط.

ميزانية  م��ن  خ�س�سنا  ل��و  م���اذا 

امل�سروع ال�سكني مائة األف ريال لبند 

الت�سميم والتنفيذ!

ريال  األ��ف  ت�سعمائة  يتبقى  �سوف 

من امليزانية تخ�س�ص للبناء، فاملكتب 

م�سكنك  بتخطيط  يقوم  الهند�سي 

الفراغية  احتياجاتك  م��ع  ليتطابق 

والوظيفية احلالية وامل�ستقبلية وتطبيقها 

مع اإمكانيتك املالية والت�سغيلية لتح�سل 

على م�سروع ي�سعرك بالراحة وال�سعادة 

يكون  اأن  املطلوب  الدائمة، وهذا هو 

امل�سكن نعمة نعي�ص فيها ل نقمة.

التخطيط  كان  لطاملا  ال�سادة  اأيها 

اأ�سا�ساً لكل �سيء، وامل�سكن الذي نحلم 

به اإذا مت بدون تخطيط فماذا نتوقع اأن 

تكون النتيجة!

متخ�س�ص بالتحكم بجودة وتكلفة 

امل�سكن ال�سعودي

ماج�ستري اإ�سكان مي�سر 

من نعم اهلل على الإن�سان اأن رزقه 

بنعم كثرية ل تعد ول حت�سى، وتختلف 

هذه النعم ح�سب اختالف الأ�سخا�ص 

والزمان، ومن هذه النعم الكربى التي 

مّن اهلل بها على الإن�سان نعمة الأولد، 

فال يعرف قيمة الأولد اإل من حرم 

منهم اأو ظل منتظراً لهم و�سرب �سرباً 

جميالً.

من طبائع الب�سر اأنهم يحبون الأولد 

من  وي�سحون  بثمن،  تقدر  ل  حمبة 

اأجلهم ت�سحية عظيمة، ف��الأولد قرة 

عني للوالدين، و�سبب يف تكوين احلياة 

النف�سية  والراحة  ال�سعيدة،  الزوجية 

واجل�سدية، فهم يخففون من م�ساق 

ال��وال��د، وي�ساعدون ال��وال��دة يف اأم��ور 

اهلل  بعد  كبرياً  عوناً  ويكونون  كثرية، 

�سبحانه.

كبرية  النعمة  ه���ذه  اأن  دام  وم���ا 

وبالغة يف اأهميتها اإىل هذه الدرجة، 

العتناء  من  املزيد  اإىل  فاإنها حتتاج 

واجلهد والربية ال�ساحلة مع ال�سحبة 

ال�ساحلة، فهم مثل الغر�سة اأو النبتة 

التي تكون �سغرية، تُتعب امل��زارع يف 

البداية، لكنها متنحه فيما بعد �سعادة 

بعده  لأجيال  بل  �سنوات  ملدة  وراح��ة 

بها  يعنت  ومل  اأهملها  لو  لكن  اأي�ساً، 

فال ي�سمن اأنها تاأتي بنتائج مثمرة، بل 

رمبا ل تبقى هذه ال�سجرة ملدة طويلة، 

وتاأكلها الدابة اأو تتعر�ص لل�سم�ص اأو قلة 

املاء وغري ذلك.

ح�سا�ص  مو�سوع  الأولد  تربية  اإن 

الإحاطة بجوانب  اإىل  ودقيق، يحتاج 

و�ساأحاول  خمتلفة،  وجم��الت  كثرية 

اأن اأذكر باخت�سار اأبرز جوانب املجال 

املراحل  يف  وباخل�سو�ص  التعليمي 

البتدائية للمدر�سة.

يف  نواجهها  التي  املعاناة  من  اإن 

املجال التعليمي �سعف امل�ستوى العلمي 

لالأبناء، �سواء يف فهم ال�سيء اأو الكتابة 

اأو ال�ستيعاب اأو احلر�ص على الدرا�سة 

املجال  يف  وال��رغ��ب��ة  اإليها  وال�����س��وق 

العلمي والثقايف، وترجع هذه الأمور 

اإىل اأ�سباب كثرية منها �سعف البنية 

العلمية، وعدم اعتناء الوالدين بدرا�سة 

الأبناء، وعدم معرفة نتائج اختباراتهم 

ون�ساطاتهم وحياتهم املدر�سية وغري 

ذلك.

اأخ��ي ال��ق��ارئ، �سحيح اأن الربية 

حتتاج اإىل جهد و�سرب ومثابرة، لكن 

هناك اأمور تب�سط هذا الأمر، ولي�ص 

نكون معهم  اأن  الأبناء«  »تربية  معنى 

من  مننعهم  اأو  والنهار،  الليل  ط��وال 

اللعب والريا�سة والتجول والنوم واللهو 

حياة  تكون  اأن  يلزم  فال  ل،  ال���ربئ، 

الأبناء جدية مثل حياة الكبار، واإمنا 

تاأتي هذه الأمور بالتدرج �سيئاً ف�سيئاً، 

فلو خ�س�سنا من اأوقاتنا الثمينة �ساعة 

واحدة فقط يف اليوم وجل�سنا مع اأبنائنا 

اجلانب  على  ون��رك��ز  لننظر  وبناتنا 

التح�سيلي واملعريف ملا عانينا من هذه 

امل�ساكل التي تدل على �سعف البنية 

التعليمية لدى الأولد.

اأن  م��ن��ا  حت��ت��اج  ل  اجلل�سة  ه���ذه 

جنل�ص معهم طوال احلياة، ل، بل يف 

ال�سنوات البتدائية من بدء الدرا�سة 

لالأولد، وهو الع�سر الذهبي والأهم يف 

حياتهم الدرا�سية، فنجل�ص معهم ونرى 

ماذا در�سوا اليوم، وما هي واجباتهم 

املدر�سية، وهل لديهم �سوؤال اأو مالحظة 

مع  اليوم  در���ص  ومراجعة  �سكوى،  اأو 

حت�سري در�ص الغد وغري ذلك.

هذه الأم��ور ت�سجع الطالب وتزيد 

منهجاً  ومتنحه  والهمة،  ال�سوق  فيه 

الدرا�سة،  جم��ال  يف  يلتزمه  خا�ساً 

الأدائية  اإجن��از املهمات  وي�سهل عليه 

والدرا�سية بكل �سهولة وي�سر، وتزيد 

ل��دي��ه، وحت��ول  وامل��ع��رف��ة  العلم  ثبات 

املعرفة اإىل �سلوكيات، فالعلم يف ال�سغر 

كالنق�ص على احلجر، وي�سبح الأولد 

يهتمون  لدرا�ستهم باأنف�سهم دون اأن 

ي�سري اإليهم اأحد اأو ي�سر عليهم، ولن 

ما  الدرا�سة  امل�ساكل حول  نعاين من 

يف  الطالب  �سعف  من  اليوم  نعانيه 

الدرا�سة وعدم الرغبة والك�سل يف حل 

الواجبات وت�سويفها.

زب���دة ال��ك��الم، اله��ت��م��ام بدرا�سة 

لويل  اأم��ر مهم ج��داً  والبنات  الأولد 

الأمر، ول تنح�سر درا�ستهم يف املدار�ص 

والف�سول فقط، لذا ل بد اأن نبذل كل 

جهدنا يف اإن�ساء الفرد واملجتمع، وما 

نزرعه اليوم نح�سده غداً، واهلل ويل 

التوفيق.

أهمية التصميم والتخطيط عند بناء المسكن

ساعة من يومك قد تغير حياة أوالدك

م. هشام القاسم

حسان أبوالمكرم

جولة في كتاب »مجالس شهر 
رمضان البن عثيمين«

�سهر رم�سان مو�سم من موا�سم الإميان، يتكرر كل عام، ينهل منه 

ال�ساحلون، ويتوب فيه املذنبون، وتقيد فيه ال�سياطني، ويكرث فيه 

الواعظون.

بارئها، وترق  اإىل  الأفئدة  النفو�ص وتهفو  ال�سهر ت�سفو  يف هذا 

القلوب وتذرف الدموع، ويف هذا ال�سهر ت�ستعد اأجهزة ال�ستقبال 

الذكر  و�سماع  وال�سيام  والقيام  الكرمي  القراآن  لتالوة  املوؤمن  عند 

واملواعظ.

يف هذا ال�سهر يلتزم اأئمة امل�ساجد بالقراءة من كتاب وعظي كل 

يوم يعلّمون النا�ص اأحكام دينهم وفرائ�ص �سهرهم يذكرونهم بالآخرة 

ويزهدونهم يف الدنيا، ويف كثري من الأحيان ل يقع يف اأيدي الأئمة 

كتاب اإل وفيه الغث وال�سمني، فيه املواعظ الكرمية مع الأحاديث 

يف  والغلو  واملقامات  والأ�ساطري  املختلقة،  واحلكايات  املو�سوعة، 

الزهد والعبادة ب�سكل يخالف توجيهات ال�سرع.

من اأجل هذا قام ف�سيلة ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني رحمه 

ثالثني  على  ورتبه  رم�سان«  �سهر  »جمال�ص  كتاب  بت�سنيف  اهلل 

جمل�ًسا، كل جمل�ص ي�سلح موعظة كاملة ليوم واحد؛ حيث ي�سمل ما 

يقرب من �سبع �سفحات.

خطابي  اأ�سلوب  يف  به  يتعلق  وما  رم�سان  اأحكام  املوؤلف  تناول 

وقيامه،  و�سيامه  ال�سهر  ف�سل  التالية:  املو�سوعات  وتناول  موؤثر، 

واأحوال النا�ص فيه، واأحكام ال�سيام الواجبة وامل�ستحبة، ومفطراته، 

وف�سل تالوة القراآن الكرمي واآدابها واأنواعها، وف�سل الزكاة واأهلها 

وزكاة الفطر وماذا بعد رم�سان.

كما تعر�ص للغزوات النبوية يف رم�سان واأ�سباب الن�سر احلقيقة، 

ثم ذكر و�سف اجلنة واأهلها جعلنا اهلل منهم، وو�سف النار واأهلها 

اأعاذنا اهلل منها، وكذلك التوبة.

وال��دواء  بالكحل  يفطر  ل  ال�سائم  اأن  ذكرها  التي  الأحكام  من 

يف عينه ولو وجد طعمه يف حلقه، ول يفطر بتقطري دواء يف اأذنه 

اأي�ًسا، ول بو�سع دواء يف جرح ولو وجد طعم الدواء يف حلقة.

ومن اآداب ال�سيام الواجبة اأن يقوم ال�سائم مبا اأوجب اهلل عليه 

من العبادات القولية والفعلية؛ ومن اأهمها ال�سالة املفرو�سة التي 

هي ثاين اأركان الإ�سالم بعد ال�سهادتني، فتجب مراعاتها باملحافظة 

وقتها مع  فيوؤديها يف  و�سروطها  وواجباتها  باأركانها  والقيام  عليها 

�سرع  اأجلها  التي من  التقوى  ذلك من  فاإن  امل�ساجد،  اجلماعة يف 

ال�سيام وفر�ص على الأمة، واإ�ساعة ال�سالة مناٍف للتقوى وموجب 

للعقوبة.

كتب  اإىل  كثرياً  تفتقر  ت��زال  ل  الإ�سالمية  املكتبة  اأن  �سك  ول 

اأبواباً  الوعظ والإر�ساد املخدومة خدمة علمية كافية والتي تعالج 

�ستى، حتى يتمكن الواعظ من اختيار ما يتنا�سب مع حال النا�ص 

منها، رحم اهلل ال�سيخ وجزاه خرًيا على كتابه القيم.

وقد �سبق اأن طبع هذا الكتاب القيم مرات كثرية ما بني طبعات 

باأن املوؤلف رحمه  اأيدينا متتاز  جتارية وخريية، والطبعة التي بني 

تخريج  يف  وزاد  املخت�سرة،  التعليقات  بع�ص  عليها  علق  قد  اهلل، 

اأحاديثها وزيادة بع�ص الإ�سافات وحذف ما راأى اأنه م�ستغنى عنه 

يف الطبعات ال�سابقة وهو ي�سري ل يخل مبق�سود الكتاب.

عنوانها  ومركزة  ومفيدة  مطوية خمت�سرة  اهلل  رحمه  وللموؤلف 

للغة  ومرجمة  مطبوعة  وه��ي  الفطر«،  وزك��اة  ال�سيام  يف  »نبذ 

الإجنليزية، وي�ستطيع الإن�سان قراءتها يف دقائق معدودة، وهي على 

�سغر حجمها حوت كثرياً من الأحكام التي مت�ص احلاجة اإليها.

اإعداد: عبداهلل بن حممد الوهيبي

�سحفي ومدون - كلية الآداب

abdmodw@gmail.com

اإلعالم وذوو اإلعاقة
توجهات  احل���ايل  واقعنا  ي�سهد 

واجتهادات من املهتمني واملتخ�س�سني 

وال��رب��وي��ني وح��ت��ى الإع��الم��ي��ني يف 

اأجل  الإعاقة، من  ذوي  دعم ق�سايا 

واإظهار  �سوتهم  واإي�سال  خدمتهم 

حقوقهم، لكن ل يزال هناك ق�سور 

اإعالمي يف طرح ق�سايا ذوي الإعاقة 

ب�سورة جادة.

اإىل  املقال  هذا  يف  الإ�سارة  واأود 

خاطئة  اعتقادات  هناك  اأ�سبح  اأن��ه 

يتم فيها ا�ستغالل اإعاقة ذوي الإعاقة 

وه��ذا  �سخ�سية،  اأه���داف  لتحقيق 

ل ي�سح اأب��داً ول يقبله اأي جمتمع. 

التوا�سل  وو���س��ائ��ل  ال�سحافة  اإن 

ا�ستثمار  اإىل  حت��ت��اج  الج��ت��م��اع��ي 

وجمع كلمة الراأي العام وطرح ق�سايا 

ذوي الإعاقة ب�سورة جادة واإيجابية 

وت��وح��ي��د ال�����راأي ال��ع��ام جت���اه تلك 

املجال  العاملني يف  بع�ص  الق�سايا. 

الإعالمي مل يظهروا ال�سورة الواقعية 

معاناتهم  ينقلوا  ومل  الإعاقة  ل��ذوي 

بل  ال�سحيح،  بال�سكل  واحتياجاتهم 

وعناوين  م�سطلحات  ا�ستخدموا 

وم�سميات وحتدثوا با�سم »املعاق« عن 

م�سكالت اجتماعية قد ت�سيء لذوي 

الإعاقة وتقلل من �ساأنهم.

وم��واق��ع  الإع�����الم  و���س��ائ��ل  دور 

يف  ج��داً  مهم  الجتماعي  التوا�سل 

طرح ق�سايا ذوي الإعاقة بعيداً عن 

ال�ستغالل،  اأو  الإ�ساءة  اأو  العاطفة 

العاطفية  الق�س�ص  ع��ن  وب��ع��ي��داً 

وامل�سميات غري الواقعية والفال�سات، 

فكل ذلك يوؤثر �سلباً على ذوي الإعاقة 

وهم لي�سوا بحاجة له.

ح�سن املرير - باحث ماج�ستري



يف عامل العمل والإجن��از مير بنا 

عرب  امل�ؤثرة  ب�صمتهم  و�صع�ا  اأنا�س 

مب��داد  ي�صجل  وت��اري��خ  اإجن�����ازات، 

الأك��ادمي��ي  العمل  ويف  ذه���ب،  م��ن 

الأق�صام  بع�س  تُ�ّفق  جامعاتنا  يف 

جبارة،  بطاقات  الإداري��ة  واملنا�صب 

عليهم  ت���ب���دو  ه������ؤلء  م���ن  وك���ث���ر 

خالل  من  الإداري  التميز  عالمات 

اأن  العجيب  ولكن  ومنا�صط،  جلان 

ج�هرها  يعرف  ل  ط��اق��ات  هناك 

اإل عندما ت��صع على املحك فت�صع 

وتت�قد وت�صيئ اأرجاء املكان.

وق��د ك��ان من ه��ذا الن�ع الأخ��ر 

نف�صي،  يف  الأث����ر  احل��ب��ي��ب  اأخ���ي 

من  اأع���ّده  ال��ذي  وزميلي  �صديقي 

خلَّ�س زمالئي واأ�صدق اإخ�اين: الأخ 

اأب�  املقرئ  امل�صدد  امل�فق  املبارك 

ف�زان اأ. د. حممد بن ف�زان العمر.

بداأت عالقتي به زمياًل يف ق�صم 

تعييني  اإّب���ان  القراآنية  ال��درا���ص��ات 

ربع  من  يقرب  ما  قبل  فيه  معيداً 

قرن، واأثناء التقدمي لالإعادة قابلت 

ذاك ال�صاب -يف حينها- ذا اللحية 

امل�صرب  امل�صتدير  وال�جه  ال�صقراء 

اللحية  ت��ل��ك  هيبة  زادت����ه  ب��ح��م��رة 

ال�صقراء، فتهيبت منه وملا اأن جل�صنا 

اإىل  بع�س زالت تلك الهيبة، فراأيت 

لّيناً،  هيناً  ودوداً  �صمحاً  لطيفاً  اأخاً 

ثم مع مرور الأيام ت�طدت العالقة 

 - - ممازحاً  له  اأق���ل  وكنت  بيننا، 

اأين جاء؟  من  لطيفاً  اإن فيك عرقاً 

املدينة  م�اليد  م��ن  اأن��ا  يل:  فقال 

املن�رة، على �صاحبها اأزكي ال�صالة 

وال�صالم، فقلت له: الآن عرفت �صّر 

هذا اللطف.

ق�صمنا  يف  وك��ن��ا  الأي����ام  م�صت 

اإدارة �صيخنا الفا�صل  املبارك حتت 

الف�زان، الذي  د. حممد بن �صالح 

لف�صله  ال���ال��د  مقام  يف  نعده  كنا 

وعلمه و�صنه، ثم اآن لل�صيخ الف�زان 

الق�صم فلكل بداية  اأن يغادر رئا�صة 

نهاية، ور�ّصح بعده د. حممد العمر.

ال�صخ�صي،  امل�صت�ى  على  وكنت 

ي�صمعه  مل  ولعله  اأذي��ع��ه  �صّر  وه��ذا 

اأحد من قبل، م�صفقاً 

وعلى  الق�صم  ع��ل��ى 

اأب��ي ف���زان يف نف�س 

اإل  ذاك  وما  ال�قت، 

رج��ل  �صاحبنا  لأن 

�صهل،  حبيب  لطيف 

قد  الإداري  والعمل 

يتطلب بع�س احلزم، 

�صيئاً  منه  اأمل�س  ومل 

من احلزم ملا ذكرت، 

اأن��ن��ا  اإىل  اإ����ص���اف���ة 

ق���درات���ه  ن���ع���رف  ل 

الإدارية، ولكن م�صى 

التعيني،  ومت  القرار 

الإجناز يف خط�ات متتالية  بداأ  ثم 

منتظمة باإيقاع اإداري متناغم.

�صاحبنا  ف��رة  يف  الق�صم  وم���ّر 

رئي�صنا  عا�صرها  ث��الث  مب��راح��ل 

امل��ح��ب���ب، واأب����دع اأمّي����ا اإب����داع يف 

م�اكبة الق�صم لكل جهة ينتقل اإليها، 

ثم  املعلمني،  كلية  مرحلة  وعا�صر 

اإىل  والق�صم  الكلية  انتقال  مرحلة 

مرحلة  ث��م  ال��ع��ايل،  التعليم  وزارة 

امللك  جامعة  اإىل  الق�صم  ان��ت��ق��ال 

�صع�د.

جميع  ب�صهادة  اأب���ف���زان  وجن��ح 

كل  يف  ل��ه،  جماملة  ولي�س  زمالئنا 

الق�صم،  يف  ف��ج��ّدد  امل��راح��ل،  تلك 

احت�اء  يف  واأب���دع  اخلطط،  وط��ّ�ر 

الدرا�صات  ق�صم  واأ�صبح  الزمالء، 

بجه�ده  ثم  اهلل  -بف�صل  القراآنية 

التي  الأق�صام  من  الزمالء-  وتعاون 

وا�صتطاع  التخ�ص�س،  يف  �صاأن  لها 

بف�صل اهلل احلفاظ على الق�صم يف 

مرحلة �صعبة ليبقى ق�صماً م�صتقاًل 

عند ان�صمامنا جلامعة امللك �صع�د، 

ب��ربن��اجم��ني؛ ب��رن��ام��ج ال��درا���ص��ات 

ال��ق��راآن��ي��ة وب��رن��ام��ج ال���ق���راءات يف 

ن�عية  اإ�صافة  وهذه  البكال�ري��س، 

امللك  جامعة  يف  م���ج���دة  تكن  مل 

�صع�د.

يف  التف�صر  ق�صم  ف�صل  مت  كما 

املاج�صتر، ليك�ن برناجًما م�صتقاًل 

الدرا�صة  تبداأ  و�ص�ف  احلديث  عن 

ال��ق��ادم،  ال��ع��ام  فيه 

من  الن���ت���ه���اء  ومت 

ف�صل ق�صم التف�صر 

ع����ن احل����دي����ث يف 

م��رح��ل��ة ال��دك��ت���راه 

م�صتقل  ب���ربن���ام���ج 

ط���ر  يف  الآن  وه���� 

الإقرار يف اجلامعة. 

كما مت لأول مرة يف 

امللك  جامعة  تاريخ 

�صع�د اإن�صاء برنامج 

ل���ل���م���اج�������ص���ت���ر يف 

القراءات،  تخ�ص�س 

اأول  مناق�صة  ومت��ت 

م���ؤخ��راً،  الربنامج  ه��ذا  يف  ر�صالة 

ومت رفع خطة لربنامج الدكت�راه يف 

نف�س التخ�ص�س القراءات.

وك���ان���ت ه��ن��اك حم��ط��ات ظهر 

الإداري،  ف�����زان  اأب���ي  مت��ي��ز  فيها 

»كر�صي  اإن�����ص��اء  مت  حينما  وذل���ك 

القراآن الكرمي واإقرائه« وكان  تعليم 

ظهرت  ال��ذي  للعمل  جم��الًج��دي��داً 

وحر�صه  �صاحبنا،  م��ه��ارات  ف��ي��ه 

معه  ذل��ك  عاي�صت  وق��د  وتفانيه، 

واأجن��ز  ول��ي��ايل،  اأي��ام��ا  الكر�صي  يف 

ف��رة  -ب��ح��م��د اهلل- يف  ال��ك��ر���ص��ي 

وجيزة عدداً من الأن�صطةالعلمية.

م�صرة  عن  احلديث  اأن  �صك  ل 

عقد من الزمن مع �صاحبنا يط�ل، 

�صريعة  باإ�صارات  اأكتفي  لعلي  ولكن 

اإىل اأبرز ع�امل النجاح التي راأيتها 

يف حياة اأبي ف�ازن الإدارية و�صماته 

ال�صخ�صية، واأول تلك الع�امل �صغفه 

كان  فقد  للق�صم  وح��ّب��ه  ال�صديد 

الأول  م�صروعه  باخت�صار  الق�صم  

واهلل  نح�صبه  ذل��ك  ك��ل  حياته،  يف 

اجتمع  واإذا  احت�صاباً،  اأن��ه  ح�صيبه 

�صخ�س  يف  له  والتفرغ  العمل  حّب 

راأيت الإبداع والإجناز.

ثاين تلك الع�امل عنايته البالغة 

كان  ذل��ك  وب�صبب  الإجن��از  ب�صرعة 

كلية  يف  الأق�صام  راأ�س  على  الق�صم 

وكذلك  فيها،  حداثته  مع  الربية 

م������ص���ع اجل�����دة ف��ق��د ك���ان ق�صم 

من  ق�صم  اأول  القراآنية  الدرا�صات 

ينجز  الت�صعة  الربية  كلية  اأق�صام 

بكامل  وي��ت��ق��دم  اجل����دة  متطلبات 

امللفات لالعتماد الأكادميي.

ثالثها �صّده لأي فراغ اأو خلل قد 

يح�صل من اللجان يف الق�صم وقيامه 

يتحمل  ك���ان  ف��ق��د  بنف�صه،  ب��ذل��ك 

امللفات  كل  متابعة  يف  كبراً  عبئاً 

ولذا  الق�صم،  واللجان يف  وامل�صاريع 

كنت تراه ي�صابق الع�صافر يف الغدو 

�صباحاً ويروح معها اآخر النهار!

هذه بع�س اأهم اأ�صباب جناح اأبي 

ف�زان يف الق�صم اإّبان رئا�صته له، ثم 

اإنه رجل كرمي جداً، واأنا اأ�صهد بهذا 

خالل  من  ال�صخ�صي  امل�صت�ى  على 

ولعلي  و���ص��ف��راً،  ح�صراً  ل��ه  رفقتي 

اأذيع �صراً - واأ�صتاأذنه يف ذلك - اأنه 

ما  كثًرا  كان  الق�صم  م�صت�ى  على 

يبذل من ماله اخلا�س وهذا ف�صل 

منه ولي�س ب�اجب، ولكن طبيعته يف 

الكرم ان�صحبت حتى على عمله.

اأب��� ف���زان مل اأ�صهد يف ي���م من 

الأيام وق�فه �صد م�صلحة اأي اأحد 

معه،  اختلف  واإن  الزمالء حتى  من 

ك��رمي��ة يف احل���ر����س على  ن��ف�����ص��ه 

وي�صعى  الق�صم  يف  زمالئه  م�صالح 

اأن  اأوّد  ول  لهم،  خر  فيه  ما  لكل 

اإ�صارات  و�صعت  لعلي  لكن  اأطيل، 

طيلة  اأخينا  بجه�د  تعّرف  �صريعة 

فيها  ت�صرف  التي  الع�صر  ال�صن�ات 

رئا�صته  ع��رب  اهلل  ك��ت��اب  ب��خ��دم��ة 

اأن  اخل���اط��ر  بهذه  اأردت  للق�صم. 

اأن��ا  عنه  نعرفه  م��ا  بع�س  اأ���ص��ج��ل 

وزمالئي، ول� كتب عنه زمالئي يف 

الق�صم ل�ّف�ه حقه، فاأعتذر منهم اإن 

العتذار  كل  منه  واأعتذر  ق�صرت، 

عن التق�صر يف حقه 

وه��� رج��ل ك��رمي م��ن ق���م ك��رام، 

واأ�صاأل اهلل اأن يثقل مبا قدم م�ازين 

ح�صناته واأن يجزيه عنا خر اجلزاء 

م�صدًدا  م�فًقا  واأكمله، دمت  واأوفاه 

من  اأمتمت ع�صراً  ف���زان، فقد  اأب��ا 

عندك، وثبت الأجر اإن �صاء هلل.

اأ�صتاذ الدرا�صات القراآنية
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أ. د. عيسى  الدرييي 

أتممت عشرًا وثبت األجر »أبافوزان«

االستدامة أهم خطوة بعد تيسير المسكن

أطفالنا واأللعاب اإللكترونية

حتدثنا يف مقال �صابق عن مفه�م 

امل���ج��ه��ات  واأه�����م  امل�����ص��ك��ن  تي�صر 

الت�صميمية املحققة لذلك، والتي ميكن 

تلخي�صها يف م�جهات درا�صات ما قبل 

الت�صميم، وم�جهات ت�صميم امل�صكن، 

املتطلبات  م��ع  ال��ت���اف��ق  وم���ج��ه��ات 

الجتماعية واله�ية الثقافية.

ونتحدث الي�م عن ركيزة اأ�صا�صية 

اأخ����رى يف جم���ال الإ���ص��ك��ان وه��ي 

تكت�صب  وال��ت��ي  امل�صكن،  ا�صتدامة 

اأهميتها من م�صاهمتها يف التط�ير 

املت�ازن للم�صكن اإىل جانب م�جهات 

ل�صمان  امل�صكن  تي�صر  وم��ع��اي��ر 

اإيجاد حياة مت�ازنة لل�صاكنني.

وي�ؤكد ذلك العديد من الدرا�صات 

التي تتحدث عن ا�صتدامة الإ�صكان 

املي�صر اأو الإ�صكان املي�صر وامل�صتدام، 

والتي ت�حي باأن تط�ير امل�صكن مير 

مبرحلتني اأولهما جعل هذا امل�صكن 

مي�صراً، وثانيهما جعله م�صتداماً.

ومن وجهة نظر خا�صة اأعترب اأن 

امل�صكن  وا�صتدامة  تي�صر  من  ُك��اًل 

ومتكامالن؛  مرتبطان  مفه�مان 

تطبيق  على  العمل  وج��ب  ول��ذل��ك 

وامل��ع��اي��ر  الت�صميمية  امل���ج��ه��ات 

الرئي�صية اخلا�صة بهما يف امل�صاكن 

رفع  على  تعمل  تكاملية  بطريقة 

ج�دة امل�صكن، وخف�س تكلفة التملك 

وال�صيانة،  الت�صغيل  وتكلفة  الأولية 

وتلبية متطلبات ال�صاكنني الفراغية 

وتقليل  والج��ت��م��اع��ي��ة،  وال�صحية 

وت�صغيل  لإن�����ص��اء  ال�صلبي  الأث����ر 

امل�صاكن على البيئة.

لالإ�صكان  العامة  الفكرة  تُعّرف 

ق�صايا  تكامل  اأنها  على  امل�صتدام 

اقت�صادي  اإط��ار  يف  والبيئة  الطاقة 

الهتمام  ويتم  مقب�ل،  واجتماعي 

ج���ان��ب  جميع  يف  ال��ت��ك��ام��ل  ب��ه��ذا 

ت��ط���ي��ره  م���راح���ل  الإ����ص���ك���ان ويف 

امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ال��ت�����ص��م��ي��م وح��ت��ى 

وقد  وال�صيانة،  والت�صغيل  التنفيذ 

اأ�صبح الت�صميم امل�صتدام يف ال�قت 

يف  الأ�صا�صية  املبادئ  من  احلا�صر 

تط�ير م�صاريع الإ�صكان وواحداً من 

اأهم اأبعاد ج�دتها. 

ومي����ك����ن ت��ل��خ��ي�����س م����ج���ه���ات 

الت�صميم لالإ�صكان امل�صتدام يف:

يف  ت�صهم  اجتماعية  م�جهات   •
الجتماعية،  والعدالة  املجتمع  بناء 

بالقب�ل  اهتماماً  ت���يل  اأن��ه��ا  كما 

على  املن�صاأة  للم�صاريع  الجتماعي 

امل�صت�ى املحلي، وت�ؤدي اإىل احرام 

ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د وال��ع��الق��ات 

الت�صميم،  عملية  يف  الجتماعية 

وتدعم ت�فر اخلدمات الجتماعية 

قبل  من  امل�صرك  ال�صتخدام  ذات 

ال�صاكنني. 

تط�ير  تدعم  بيئية  م�جهات   •
حيث  من  للبيئة،  ال�صديق  امل�صكن 

ا�صتخدام امل�ارد الطبيعية، والتقليل 

بدوره  والذي  الطاقة  ا�صتهالك  من 

انبعاثات  م��ن  التقليل  اإىل  ي����ؤدي 

طريق  عن  وذلك  الدفيئة،  الغازات 

للطاقة،  امل�فرة  الأجهزة  ا�صتخدام 

وا�صتخدام العزل احلراري، والتقليل 

من ت�صرب اله�اء، واختيار وت�صميم 

من  لال�صتفادة  والت�جيه  الن�افذ، 

الطاقة  وا�صتخدام  ال�صم�س،  اأ�صعة 

ا�صتهالك  من  والتقليل  املتجددة، 

الأجهزة  ا�صتخدام  طريق  عن  املياه 

ا�صتخدام  واإع���ادة  للمياه،  امل���ف��رة 

املياه، وا�صتخدام نظام الري، واإعادة 

ا�صتخدام مياه الأمطار.

تدعم  اق��ت�����ص��ادي��ة  م���ج��ه��ات   •
التقليل من تكلفة امل�صكن عن طريق 

متعارف  وتقنيات  م���اد  ا�صتخدام 

افرا�صي  عمر  وذات  حملياً  عليها 

ط����ي���ل، وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ال���ه���در يف 

الإقليمية،  امل�اد  وا�صتخدام  امل���اد، 

التدوير،  م��ع��ادة  امل����اد  وا�صتخدام 

اإىل  احل���ال  بطبيعة  ت����ؤدي  وال��ت��ي 

خف�س تكلفة الت�صغيل وال�صيانة. 

اإن الت�فر الناجت يف التكلفة عند 

الهتمام بتطبيق امل�جهات واملعاير 

ه�  امل�صاكن  ل�صتدامة  الت�صميمية 

ت�فر يف تكلفة الت�صغيل وال�صيانة، 

بتطبيق  اله��ت��م��ام  �صيعمل  ك��م��ا 

الت�صميمية  وامل��ع��اي��ر  امل���ج��ه��ات 

التقليل من  ل�صتدامة امل�صاكن على 

وت�صغيلها  لإن�صائها  ال�صلبي  التاأثر 

ال�صاكنني،  �صحة  وعلى  البيئة  على 

النبعاثات  م��ن  التقليل  حيث  م��ن 

واملل�ثات الأخرى، والتقليل من الهدر 

وامل�اد  واملياه  الطاقة  ا�صتهالك  يف 

وا�صتخدام  املتجددة،  غر  وامل���ارد 

امل�ارد املتجددة والنظيفية والبديلة، 

اإ�صافة اإىل الرفع من ج�دة امل�صكن 

وج�دة البيئة الداخلية واإطالة العمر 

الفرا�صي له.

م. ع�صام عبدال�هاب حيدر

ماج�صتر الإ�صكان املي�صر 

وامل�صتدام

كلية العمارة والتخطيط

ehaidar@ksu.edu.sa

اأن الألعاب  على  الرب�ي�ن  اتفق 

الطفل  من�  على  ت�ؤثر  الإلكرونية 

مما  و�صحياً،  و�صل�كياً  اجتماعياً 

ي�ؤدي اإىل عزله عن اأقاربه ورفقائه 

الرو�صة  طفل  وبخا�صة  �صنه،  يف 

بناء  مرحله  يف  ب��اأن��ه  يتميز  ال���ذي 

ال��ع��الق��ات الج��ت��م��اع��ي��ة وت��ب��ادل 

الإلكرونية  الألعاب  وكرثة  احل�ار، 

تقلل فر�س احل�ار واملناق�صة وتنتج 

عن  يعربون  كيف  يعرف�ن  ل  جياًل 

�صمتهم  ب�صبب  ورغباتهم  حاجاتهم 

الأل��ع��اب  على  ال��ط���ي��ل  وجل��صهم 

الإلكرونية.

لأطفالنا  نهتم  اأن  كمربني  علينا 

ون���ح���د م����ن ت��ع��ل��ق��ه��م ب���الأل���ع���اب 

ول  الت�صال  واأج��ه��زة  الإلكرونية 

دون  ال��ت��ط���ر  ت��ي��ارات  م��ع  ننجرف 

مراقبتهم ورعايتهم، فالأطفال ثمره 

رعايتها  علينا  يجب  غ���داً  مثمرة 

واح��ت�����ص��ان��ه��ا واله��ت��م��ام ب��ه��م من 

�صن�اتهم الأوىل. 

اأثر اجل�فان، ب�صرى اأبا اخليل

كلية الربية

اصنع قائمة مهام ملموسة
حتفيزاً  مينحك  ملم��صة  مهام  قائمة  امتالك  اأن  النظريات  ذكرت 

كما  الر�صا،  ب�صع�ر  املُنَجزة ميدك  املهام  �صطب  لأن  وذلك  لإجنازها، 

اأخرى يف قائمة مهامك  اإىل كتابتها مرة  اأنك لن حتتاج  يعني �صطبها 

امل�صتقبلية، وذكر م�قع »Science of Us« املتخ�ص�س باملقالت التي 

تتعلق بال�صل�ك الب�صري اأن الك�صل قد يك�ن حمفزاً عظيماً عندما يتعلق 

الأمر باكت�صاب عادات جيدة.

اإن امل�صكلة التي تكمن يف و�صع قائمة مهام اأنها قد تك�ن هي م�صدر 

القلق، فمعرفتك اأن لديك عدداً ل ح�صر له من املهام يعد مقلقاً مبا 

فيه الكفاية، فعندما ترى جميع مهامك مكت�بة ثم تدرك واأنت يف حالة 

من القلق املتزايد اأن قائمة املهام �صتط�ل وكاأنها تذكرك اأنك لن متلك 

اأبداً وقتاً كافياً لتحقيق كل ما حتتاجه.

»فا�صت  مدونته  يف  م�ؤخراً  م���ران«  »غ�ين  الكاتب  �صرح  كما  لكن 

ك�مبني« اأن هناك طريقة اأخرى لإجناز املهام، وهي ا�صراتيجية تدعى 

ح�صر ال�قت »تامي بل�كينق«، وهي ت�فر م�صاعدة تنظيمية لقائمة املهام 

ال�صراتيجية  املهم يف هذه  والقلق، ومن  بالهلع  �صع�ر مرتبط  وبدون 

ال�صاعات  من  ع��دداً  مهمة  كل  اإعطاء  من  فبدلً  الإج���راءات،  عك�س 

املحددة، اأعِط كل �صاعة مهمة حمددة.

اأ�صا�صي  ب�صكل  تنظم  بل�كينق«  »تامي  ال�قت  ح�صر  ا�صراتيجية  اإن 

ال�قت  من  تاأخذ  مهام  قائمه  كتابة  من  فبدلً  مت�صل�صل،  ب�صكل  ي�مك 

ال�قت تخ�ص�س كل فرة  ا�صراتيجية ح�صر  فاإن  تاأخذ لإجنازها،  ما 

من هذه الفرات لإجناز مهمة حمددة اأو عدة مهام، وتبني لك ب�صكل 

مبا�صر مدى ال�قت الذي ت�صيعه، وحتافظ على تركيزك لإجناز املهام 

التي يفر�س عليك فعلها.

واآخر جزئية هي املفتاح، اإن ا�صراتيجية ح�صر ال�قت لي�صت كقائمة 

املهام العتيادية فهي �صممت لتتط�ر تدريجياً كل ما ا�صتطعت ا�صتيعاب 

عاداتك املتعلقة بالعمل اأكرث.

 Deep Work: Rules for« كتاب  م�ؤلف  ني�ب�رت«  »كال  وقال 

Focused Success in a Distracted World« عن ا�صراتيجية 
ال�قت متنحك  ا�صراتيجية ح�صر  »اإن  م�ران:  لغ�ين  ال�قت«  »ح�صر 

معل�مات دقيقة عن مدة الفراغ الفعلي الذي متلكه معظم الأيام، واملدة 

التي ت�صتغرقها لإجناز املهام الدورية«.

اأي�صاً فاإن ربط مهام حمددة ب�صاعات معينة ي�صاعدك على التفكر 

مبا يت�جب عليك فعله يف كل جزء من الي�م، على �صبيل املثال عندما 

تك�ن جائعاً وم�ص��صاً خطط لإجناز اأقل الأعمال املجهدة ذهنياً  قبل 

لل�قت  فاأّجله  م�صتمراً  تركيزاً  يتطلب  م�صروع  لديك  كان  واإذا  الغداء، 

الذي لن حتتاج فيه لأخذ اأي ا�صراحة لأي اجتماع، وتذكر: الأعمال 

دائماً تاأخذ وقتاً اأط�ل مما تظنه.

to-/04/https://www.thecut.com/2017 امل�����ص��در: 

waste-less-time-change-the-way-you-make-your-
to-do-list.html

ترجمة: �صعاد با�صلم 

كلية اللغات والرجمة

بين األمس واليوم
غّر  من  نحن  ولكن  كثراً،  الزمن  يتغر  مل  احلا�صر  رفاهية  رغم 

حياتنا باأيدينا، كربنا وكربت اآمالنا ول زلنا نحّن اإىل ذكرياتنا، وما كان 

بالأم�س جمياًل عظيماً الي�م اأ�صبح عادياً.

ورغم وج�د كل ما لدينا يف احلا�صر اإل اأن الكثرين ل زال�ا عالقني 

اأيام  اإىل  واأبًدا يراودهم �صع�ر الرغبة للع�دة  يف عبق املا�صي، ودائماً 

الذاكرة  بهم  عادت  كلما  وال��رباءة  الأم��ان  اإح�صا�س  ويتملكهم  املا�صي 

لل�راء، وي�صعرون كثًرا باأن املا�صي اأكرث جمالً و�صدقاً وو�ص�حاً، واأن 

احلياة يف املا�صي كانت األذ واأكرث نقاء فقد فقدنا لذة كل �صيء وبهت 

بريق حياتنا.

كنا بالأم�س نرتدي ث�ب الب�صاطة يف زياراتنا التي ل ي�صبقها م�عد 

ول ترتيبات م�صبقة، ويف طعامنا كانت املائدة ال�احدة جتمع �صغرنا 

ويف  الي�م،  بهرجة  من  اخلالية  مالب�صنا  وارت��داء  انتقاء  ويف  وكبرنا، 

اجتماعاتنا  ويف  والأل��ف��ة،  بالب�صاطة  تنعم  التي  الع�صرية  جل�صاتنا 

ت�ص�بها  ل  التي  ن�ايانا  �صفاء  ويف  املحبة،  وروح  وتراحمنا  وترابطنا 

اأحقاد ول �صغائن.

كم نفتقد اإلينا واإىل ما كانت عليه اأنف�صنا يف املا�صي، كان ما�صينا 

حافاًل باحلياة مليئاً بالفرح واملحبة والن�صاط، منتع�صاً باحلي�ية، والي�م 

انغم�صنا يف عامل اآخر بداأ ياأخذ منا الكثر، وغرقنا يف بحر ل قاع له 

ول نعلم اإىل اأين ياأخذنا.

عليها  عاكف�ن  اأجهزتنا،  حدود  نتعدى  ل  و�صجناء  اأ�صرى  اأ�صبحنا 

ال�صغرة  الذكية  اله�اتف  تلك  جانبنا،  من  مي�صي  والعمر  واحلياة 

اأ�صبحت ق�قعة كاآبة لنا، فقدنا معها اأنف�صنا وَمن ح�لنا، ول ندرك كم 

فاتنا الكثر.

اأ�صبح تط�رنا يفككنا، ي�صتتنا، يرهقنا، يت�صلل اإلينا كفرو�س بهدوء 

يقتلنا، قلّت زياراتنا واكتفينا باملحادثات الق�صرة عرب اأجهزتنا، ذبلت 

الأ�صري  ج�نا  رونق  فقدنا  حياتنا،  على  الر�صميات  وطغت  عالقاتنا 

العائلي وتكاتفنا واأ�صبحنا جنهل كثراً بع�صنا، ورغم �صع�رنا بالتخمة 

من كل �صيء اإل انه اأ�صبح ل �صيء الي�م ي�صعدنا.

ما  املا�صي وهذا  ب�صيطة وعف�ية يف  كانت احلياة حقاً  لقد  اأخ��راً 

يجعلنا نفتقدها ونحّن اإليها دائماً، وكلما م�صى بنا العمر نح� امل�صتقبل 

كلما ازداد تعلقنا باملا�صي وذكرياته اجلميلة.

نايف حممد القحطاين

طالب بكلية العل�م
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مهارات الجراحين تتحسن مع تقدمهم بالعمر

أمراض القلب مسؤولة عن 72 ٪ من عدد الوفيات السنوية
العاملية،  ال�صحة  منظمة  قالت 

اأال  واالأط���ف���ال  ال��ب��ال��غ��ن  ع��ل��ى  اإن 

املئة  يف  ع�صرة  م��ن  اأك��ر  يتناولوا 

يف  اليومية  احلرارية  ال�صعرات  من 

املوجودة  مثل  م�صبعة،  دهون  �صكل 

املئة  وواح��د يف  والزبدة،  اللحم  يف 

للحد  وذل��ك  املتحولة،  الدهون  من 

من خطر االإ�صابة باأمرا�ض القلب.       

وت����ه����دف م�������ص���ودة ت��و���ص��ي��ات 

عام  منذ  االأوىل  وه��ي  للمنظمة، 

االإ���ص��اب��ة  م��ن  احل���د  اإىل   ،2002
باالأمرا�ض غري املعدية، وعلى راأ�صها 

اأنها  يعتقد  التي  القلب،  اأم��را���ض 

عدد  من  املئة  يف   72 عن  م�صوؤولة 

والذي  العامل  يف  ال�صنوية  الوفيات 

وفاة،  حالة  مليون   54.7 نحو  يبلغ 

كثري منها قبل �صن ال�صبعن.

مدير  برانكا،  فران�صي�صكو  وقال 

ال�صحة  اأجل  من  التغذية  اإدارة 

العاملية  ال�صحة  مبنظمة  والتنمية 

»تعد االأنظمة الغذائية التي تت�صمن 

ومتحولة  م�صبعة  دهنية  اأحما�صا 

تناولها  الأن  خ��ا���ض،  قلق  م�صدر 

مبعدالت كبرية مرتبط بزيادة خطر 

واالأوعية  القلب  باأمرا�ض  االإ�صابة 

التو�صيات  اأن  واأ���ص��اف  الدموية«، 

التو�صل  مت  علمية  اأدل��ة  على  بنيت 

اإليها بعد درا�صة ا�صتمرت 15 عاًما.

وتوجد الدهون امل�صبعة يف اأطعمة 

الزبدة  مثل  حيوانية  م�صادر  م��ن 

وال�صلمون  واللحم  االأب��ق��ار  وحليب 

بع�ض  يف  واأي�ًصا  البي�ض،  و�صفار 

نباتات  من  امل�صتخل�صة  املنتجات 

مثل ال�صيكوالته وزبدة الكاكاو وجوز 

الهند وزيت النخيل.

فموجودة  املتحولة  الدهون  اأم��ا 

ومنتجات  اللحوم  طبيعي يف  ب�صكل 

الرئي�صي  م�صدرها  لكن  االأل��ب��ان، 

�صناعي وتوجد يف االأطعمة املخبوزة 

والدونات�ض  البطاط�ض  مثل  واملقلية 

املهدرجة  وال��زي��وت  واملقرم�صات 

ت�صتخدمها  التي  وال��ده��ون  جزئًيا 

عادة املطاعم والباعة اجلائلون.

اإج��م��ايل  اإن  امل��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 

يجب  ا�صتهالكها  يتم  التي  الدهون 

اإجمايل  املئة من  30 يف  اأال يتعدى 

الفرد  عليها  يح�صل  التي  الطاقة 

غري  زائ���د  وزن  اك��ت�����ص��اب  لتجنب 

�صحي.

التلوث يقتل 7 ماليين شخص سنويا

اكتشاف سر بقاء طفيل المالريا على قيد الحياة

العاملية،  ال�صحة  منظمة  اأعلنت 

اأن 7 مالين �صخ�ض ميوتون �صنوًيا 

للهواء  تعر�صهم  ب�صبب  العامل  يف 

امللوث، م�صرية اإىل اأن 9 من كل 10 

اأ�صخا�ض يتنف�صون هواء ملوًثا.

تقريًرا  موؤخًرا،  املنظمة  ون�صرت 

على موقعها االإلكرتوين تناول االآثار 

ال�صلبية لتلوث الهواء، اأو�صحت فيه 

اأن مالين الب�صر ميوتون كل عام من 

جراء تعر�صهم جل�صيمات دقيقة يف 

داخل  عميًقا  تتغلغل  امللوث  الهواء 

ال��رئ��ت��ن ون��ظ��ام ال��ق��ل��ب واالأوع��ي��ة 

الدموية.وقالت اإن هذا االأمر يت�صبب 

يف اأمرا�ض ت�صمل ال�صكتة الدماغية، 

الرئة،  و�صرطان  القلب،  واأم��را���ض 

املزمن  الرئوي  االن�صداد  واأمرا�ض 

التنف�صي، مبا يف  والتهابات اجلهاز 

ذلك االلتهاب الرئوي.

فقد  ال��دول��ي��ة،  املنظمة  وح�صب 

ت�صبب تلوث الهواء املحيط وحده يف 

حدوث 4.2 مليون حالة وفاة يف عام 

الهواء  تلوث  ت�صبب  بينما   ،2016
املنزيل الناجم عن الطهي با�صتخدام 

امللوثة  والتكنولوجيات  الوقود  اأنواع 

ب�3.8 مليون وفاة  يف وفاة ما يقدر 

يف نف�ض الفرتة.

باملئة   90 م��ن  اأك���ر  اإن  وق��ال��ت 

الهواء  بتلوث  املرتبطة  الوفيات  من 

املنخف�صة  ال���ب���ل���دان  يف  ي���ح���دث 

اآ�صيا  واملتو�صطة الدخل، خا�صة يف 

املنخف�صة  البلدان  تليها  واأفريقيا، 

منطقة  يف  ال���دخ���ل  وامل��ت��و���ص��ط��ة 

���ص��رق ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ص��ط واأوروب�����ا 

واالأمريكيتن.

اأن  اإىل  امل��ن��ظ��م��ة  واأ������ص�����ارت 

مرتفعة  ت��زال  ال  التلوث  م�صتويات 

من  كثرية  اأج��زاء  يف  خطري  ب�صكل 

ال��ع��امل، ل��ك��ن امل��زي��د م��ن ال��ب��ل��دان 

واأو�صحت  اإج��راءات،  اتخاذ  ب�صدد 

اأن هناك اأكر من 4300 مدينة يف 

البلدان مدرجة حالًيا يف  108 من 
بياناتها، مما يجعلها قاعدة  قاعدة 

العامل  يف  �صمولية  االأك��ر  البيانات 

فيما يتعلق بتلوث الهواء املحيط.

اإ�صافة  متت   ،2016 ع��ام  ومنذ 

اإىل  اأخ��رى  1000 مدينة  اأك��ر من 

قاعدة البيانات، مما يدل على قيام 

قيا�ض  بعمليات  البلدان  من  املزيد 

تلوث  م��ن  للحد  اإج����راءات  وات��خ��اذ 

الهواء.

للمنظمة،  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق���ال 

غيربي�صو�ض:  اأده���ان���وم  ت��ي��درو���ض 

لكن  جميًعا،  يهددنا  الهواء  »تلوث 

تهمي�ًصا  واأك���ره���م  ال��ن��ا���ض  اأف��ق��ر 

يتحملون اجلزء الرئي�صي للعبء«.

وت���اب���ع: »م���ن غ���ري امل��ق��ب��ول اأن 

�صخ�ض  مليارات   3 من  اأك��ر  يظل 

واالأط��ف��ال  الن�صاء  من  معظمهم   -

كل  ال��ق��ات��ل  ال��دخ��ان  يتنف�صون   -

واأن��واع  املواقد  ا�صتخدام  جراء  يوم 

مل  واإذا  منازلهم،  يف  امللوثة  الوقود 

تلوث  ب�صاأن  ع��اج��اًل  اإج���راًء  نتخذ 

الهواء، فلن نقرتب اأبًدا من حتقيق 

التنمية امل�صتدامة«.

االأ�صا�صية  اجلينات  علماء  حدد 

امل��الري��ا  طفيل  ل��ب��ق��اء  ال�����ص��روري��ة 

االأ����ص���د ف��ت��ًك��ا ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة، 

اأهداف جديدة  بذلك عن  ليك�صفوا 

معركة  يف  اللقاحات  اأو  للعقاقري 

مكافحة املر�ض املميت.

وب��ا���ص��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات ج��دي��دة 

متكن  ال��ط��ف��ي��ل،  ج��ي��ن��ات  لتحليل 

�صانغر«  »ويلكوم  معهد  من  باحثون 

يف بريطانيا وجامعة �صاوث فلوريدا 

غنى  ال  التي  اجلينات،  حتديد  من 

عنها. وت�صري اأحدث بيانات ملنظمة 

ال�صحة العاملية اإىل اأن 216 مليون 

�صخ�ض اأ�صيبوا العام املا�صي بطفيل 

طريق  ع��ن  ينتقل  ال���ذي  امل��الري��ا، 

بعو�ض اأنوفيلي�ض.

واأزهق املر�ض اأرواح ن�صف مليون 

الر�صع  من  اأغلبهم  تقريًبا  �صخ�ض 

واالأطفال يف اأفريقيا يف 2016.

طفيل  م��ن  واح���د  ن���وع  وي�صبب 

»بال�صموديوم  با�صم  يعرف  املالريا 

ال�صيباروم«  »ب��ي.  اأو  فال�صيباروم« 

ن�صف كل حاالت املالريا ونحو 90 

باملئة من الوفيات.

ن�صروا  ال��ذي��ن  الباحثون،  وحلل 

تقريًبا  �صاين�ض،  دوري��ة  يف  بحثهم 

جميع جينات هذا الطفيل وعددها 

نحو  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت   ،5400
من  اأك���ر  الطفيل،  جينات  ن�صف 

خاليا  يف  لنموه  �صرورية   ،2600
الدم احلمراء.

املتخ�ص�ض  اآدم  ج����ون  وق�����ال 

يف ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة واالأم���را����ض 

فلوريدا:  �صاوث  جامعة  يف  املعدية 

للتحليل اجليني  اأدواتنا  »با�صتخدام 

الن�صبية  االأهمية  حتديد  من  متكنا 

لكل جن يف بقاء الطفيل«.

للعالج  ق��اب��ل  م��ر���ض  وامل���الري���ا 

العقاقري  لكن  مبكًرا،  اكت�صف  اإذا 

تف�صل يف  للمالريا  امل�صادة  احلالية 

زي��ادة  ب�صبب  املناطق  م��ن  العديد 

مقاومة االأدوية.

وق���ال ج��ول��ي��ان ري��ر وه��و خبري 

يف معهد �صانغر �صارك يف البحث: 

»نحتاج اإىل عقاقري جديدة ملكافحة 

اأي وق��ت م�صى،  اأك��ر من  امل��الري��ا 

ت�صم  قائمة  يعطي  البحث  وه���ذا 

2680 جيًنا اأ�صا�صًيا ميكن للباحثن 
باعتبارها  اأهميتها  ح�صب  ترتيبها 

اأهداًفا حمتملة للعقاقري«.

فنيات التعامل مع الضغوط النفسية
* ال تبالغ، وحافظ على االأمور �صمن �صياقها ال�صحيح: نحن منيل 

�صغط  تاأثري  حتت  نكون  حينما  االأو�صاع  �صوء  تقدير  يف  املبالغة  اإىل 

نف�صي، نرى اأمورنا على اأنها اأ�صواأ مما هي عليه بالفعل، وعليه، فبدالً 

عن تخيلك الأ�صواأ  احتمال ممكن والقلق منه حتى قبل حدوثه؛ ا�صاأل 

نف�صك االأ�صئلة التايل: 

اأ- هل اأنا مبالغ يف اإمكانية حدوث االأمر ال�صيء؟

 ب- هل اأنا مبالغ يف حتديد مقدار ال�صرر الذي رمبا يح�صل؟ 

قلل من قدرتي على التعامل الفعال مع املوقف؟
ُ
ج�- هل اأنا اأ

* تدرب على التعامل مع املواقف ال�صاغطة: جهز نف�صك للمواقف 

ال�صاغطة القادمة. ومن ذلك تدربك على املهارات الالزمة للتعامل معه، 

ال�صاغط  املوقف  واأنت يف  نف�صك  اأو تخيل  لها.  اكت�صابك  والتاأكد من 

وتعاملك الفعال معه، قبل اأن يح�صل.

 وهنا يجب عدم املبالغة يف توقع ح�صول هذه املواقف ال�صاغطة، 

املبالغة يف ت�صور ح�صول 

اأمر �صار جداً، املطلوب هنا قدر  هذه املواقف والتجهز لها م�صبقاً 

من الواقعية واحلكم ال�صحيح املتوازن حول مدى احتمالية ح�صول مثل 

هذه املواقف.

* مار�ض اال�صرتخاء: ا�صتخدام تدريبات اال�صرتخاء الع�صلي والتاأمل 

الذهني ب�صكل �صحيح ومنتظم مفيد خلف�ض م�صتويات ال�صغط النف�صي، 

ورمبا تقود املمار�صة املنتظمة للريا�صات اخلفيفة كامل�صي، اإىل خف�ض 

لل�صغوط النف�صية. 

* نظم وقتك: يقال اإن ما يقلقنا اأكر هو ما مل نقم به ولي�ض ما قمنا 

به، اأ�صارت نتائج االأبحاث اإىل اأن التنظيم اجليد للوقت يرتبط بخف�ض 

والعمل وحت�صن  احلياة  الر�صا عن  م�صتوى  وزيادة  النف�صية  ال�صغوط 

املهام  وترتيب  االأهداف،  الوقت: حتديد  تنظيم  مهارات  ومن  ال�صحة، 

الوقت  تنظيم  اأدوات  وا�صتخدام  والتخطيط،  الأولويتها،  وفقاً  املختلفة 

املهام  الإمت��ام  اآخرين  وتفوي�ض  االإلكرتونية،  اأو  الورقية  املهام  كقوائم 

ا�صتخدام  اأنت، وميكن  بال�صرورة  ولي�ض  اإجنازها  لالآخرين  التي ميكن 

م�صفوفة اإدارة الوقت الواردة اأدناه للم�صاعدة يف تنظيم الوقت بكفاءة.  

* اأوجد توازناً جيداً بن متطلبات العمل واحلياة: يقع البع�ض حتت 

ووقتهم  طاقتهم  من  كبرياً  قدراً  يخ�ص�صون  حينما  النف�صية  ال�صغوط 

وجهدهم الأمر واحد فقط، على ح�صاب بقية االأمور االأخرى املهمة يف 

حياتهم، تاأمل يف مقدار ر�صاك عن مظاهر حياتك املختلفة، كاأ�صرتك، اأو 

عالقاتك ال�صخ�صية، اأو عملك، اأو �صحتك، وغري ذلك؛ وهل خ�ص�صت 

لكل منها ما ت�صتحقه من انتباه؟ هل تويل كاًل من هذه املظاهر االنتباه 

كيفية  يف  ففكر  بالنفي،  اإجابتك  كانت  اإن  حتتاجه؟  اأنها  تعتقد  الذي 

اإيجادك لتوازن اأف�صل بن خمتلف هذه االأمور، عن طريق اإعطاء وقت 

اأكر لبع�صها، وتقليل الوقت املخ�ص�ض للبع�ض االآخر، ح�صب رغبتك. 

* انتبه ل�صحتك: يوؤثر ال�صغط النف�صي �صلباً على كفاءة جهاز املناعة 

يف ج�صمك، وبالتايل ت�صبح اأكر عر�صة لالإ�صابة باالأمرا�ض وامل�صاكل 

ال�صحية، وللحد من ذلك ينبغي املحافظة، قدر االإمكان، على اأ�صلوب 

حياة �صحي يعزز من مرونة ج�صمك �صد ال�صغوط النف�صية. ومن ذلك؛ 

مزاولة متارين ريا�صية بانتظام، وتناول غذاء �صحي، وجتنب التدخن 

وغري ذلك من مواد �صارة. 

ق�صم علم النف�ض

اإ�صراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�صية باجلامعة

الضغوط النفسية وكيفية مغالبتها »3-3«
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

اأفادت درا�صة اأمريكية حديثة اأن 

مهارات اجلراحن رمبا تتح�صن مع 

وجود  نفت  كما  العمر،  يف  تقدمهم 

تباين بن ممار�صة الرجال والن�صاء 

لطب اجلراحة.

وقال الطبيب يو�صوكي ت�صوجاوا، 

ك��ل��ي��ة دي��ف��ي��د ج��ي��ف��ن للطب  م���ن 

لو�ض  كاليفورنيا يف  التابعة جلامعة 

اأجنلو�ض، وزمالوؤه يف تقرير ن�صرته 

الدورية الطبية الربيطانية، اإن ن�صبة 

ال�صهر  خالل  املر�صى  بن  الوفيات 

جراحية،  عمليات  الإجرائهم  التايل 

عمر  زاد  كلما  ثابتة  بوترية  ترتاجع 

اجلراح.

وقال ت�صوجاوا، وكانت اأقل ن�صبة 

للوفيات بن املر�صى الذين خ�صعوا 

العقد  يف  ن�صاء  اأجرتها  جلراحات 

ال�صاد�ض من العمر.

ف��ح�����ض  ال����درا�����ص����ة  ه�����ذه  ويف 

 30 خالل  الوفاة  ح��االت  الباحثون 

املر�صى  ب��ن  اجل��راح��ة  بعد  ي��وم��اً 

�صمن  من  ل��واح��دة  خ�صعوا  الذين 

20 عملية جراحية كبرية يف الفرتة 
بن عامي 2011 و2014، و�صارك 

يف الدرا�صة 892 األفاً و200 مري�ض 

يقرب  ما  اأجراها  لعمليات  خ�صعوا 

من 46 األف جراح.

ن�صبة  اأن  ال���درا����ص���ة  وك�����ص��ف��ت 

كان  عندما   6.6% بلغت  الوفيات 

40 عاما و6.5%  اأقل من  اجل��راح 

العقد اخلام�ض  كان اجلراح يف  اإذا 

الطبيب  اإذا كان  من عمره و6.4% 

اجلراح يف العقد ال�صاد�ض من عمره 

و%6.3 اإذا كان يبلغ من العمر 60 

فاإن  للنوع،  وبالن�صبة  فاأكر،  عاًما 

ن�صبة الوفيات بلغت %6.3 بن من 

خ�صعوا جلراحة اأجرتها امراأة فيما 

و�صلت اإىل %6.5 بن من خ�صعوا 

جلراح.        

يعني  ال  هذا  اإن  ت�صوجاوا  وق��ال 

جراحن  وراء  املري�ض  ي�صعى  اأن 

اأو ط��ب��ي��ب��ات جت���اوزن  ���ص��ًن��ا  اأك����رب 

م�صرياً  اأع��م��اره��ن،  م��ن  اخلم�صن 

اإىل اأن الدرا�صة احلالية تو�صي باأن 

اجلراحن  االأط��ب��اء  تدريب  تكثيف 

ال�صبان رمبا ي�صاعد على احلد من 

ن�صبة الوفيات بعد اجلراحات التي 

يجرونها.

مضادات األكسدة تقهر 
األمراض المزمنة

اجل�صم  يف  تنتج  مركبات  على  االأك�صدة«  »م�صادات  م�صطلح  يطلق 

وموجودة بن�صبة كبرية يف بع�ض اأنواع االأطعمة واملكمالت الغذائية، وهي 

مهمة جداً يف الدفاع عن اخلاليا من التلف الذي ت�صببه جزيئات �صارة 

موجودة يف اجل�صم ت�صمى »اجلذور احلرة« وعندما ترتاكم هذه اجلزيئات 

ال�صارة يف اجل�صم فاإنها تتلف احلم�ض النووي خلاليا يف اجل�صم، وت�صبب 

مزمنة  اأمرا�صاً  ي�صبب  اأن  الذي ميكنه  التاأك�صدي  باالإجهاد  ت�صمى  حالة 

وقاتلة مثل القلب وال�صكري من النوع الثاين وال�صرطان.

وبح�صب االأبحاث والدرا�صات، فاإن اتباع نظام غذائي غني مب�صادات 

واحلد  التاأك�صدي  االإجهاد  حالة  حماربة  على  اجل�صم  ي�صاعد  االأك�صدة 

اأنواع من االأطعمة حتتوي على ن�صبة عالية من  من خماطره، وهناك 8 

الفراولة،  الربي،  التوت  الداكنة،  ال�صوكوالتة  وهي:  االأك�صدة،  م�صادات 

واأك��ر  وال�صبانخ،  البنجر،  الفا�صوليا،  االأح��م��ر،  ال��ت��وت  اخل��ر���ص��وف، 

اخل�صراوات يوجد بها الكثري من الفيتامينات واملعادن وم�صادات االأك�صدة 

»اللوتن« و»الزيناك�صانثن«، وهما مادتان ت�صاعدان على حماية العن من 

عن  الناجت  االإب�صار  ب�صعف  االإ�صابة  من خطر  وتقلالن  ال�صم�ض،  اأ�صعة 

التقدم يف العمر.
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لوحة الفعاليات

10 رم�شان26 �شعبان

17 رم�شان4 رم�شان

30 رم�شان6 رم�شان

12 رم�شان27 �شعبان

18 رم�شان5 رم�شان

23 ذو احلجة9 رم�شان

معرضمعرض

فعاليةمعرض

مهرجانمعرض

معرضمعرض

مؤتمرمعرض

مؤتمرفعالية

�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

زفايف

�لوقت: من٤م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: �لهدف �لذهبي

�ملكان: فندق �ملوفنبيك, �لريا�ض

ليايل رم�ضان يف بالدي

�لوقت: من ٩م �إىل ٢�ض

�جلهة �ملنظمة: نيارة

�ملكان:  قاعة نيارة, �لريا�ض

�أيام زمان ٢

�لوقت: من٨م �إىل ٢م

�جلهة �ملنظمة: �أطياف كلري

�ملكان: قاعة �لفريدة, �لريا�ض

�ل�ضوق �لعتيق

�لوقت: من ٩م �إىل٢�ض

�جلهة �ملنظمة: �ضركة �لتنظيم �لأول �ملحدودة

�ملكان: قاعة �أو�ضا

رم�ضان يف حارتنا

�لوقت: من ٤م �إىل ٤�ض

�جلهة �ملنظمة: بيلي قيت

�ملكان: مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض, 

�لريا�ض

 �إ�ضتاد مو�ضكو

�لوقت: من ٣م �إىل١٢٠�ض

�جلهة �ملنظمة: موؤ�ض�ضة مهمتنا لتنظيم �لفعاليات

�ملكان:مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض

�ألو�ن للت�ضوق و�لرتفية

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: موؤ�ض�ضة �لعو�د لتنظيم �ملعار�ض 

و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: مركز �خلرج للمعار�ض و�ملوؤمتر�ت

ليايل �خلري �ل�ضاد�ض

�لوقت: من ٩م �إىل ١١٫٤٥م

�جلهة �ملنظمة: معار�ض �ل�ضرق �لأو�ضط

�ملكان:  قاعة �خلز�مى, �لريا�ض

عطايانا

�لوقت: من٩م �إىل ٢م

�جلهة �ملنظمة:�خلطوة �ملعرتفة

�ملكان: فندق كر�ون بالز� �آر دي �ضي, �لريا�ض

قدوة

�لوقت: من ٤م �إىل١٠�ض

�جلهة �ملنظمة: �ضركة �أعايل لتنظيم �ملعار�ض

�ملكان: مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض

ملة رم�ضانية

�لوقت: من ٧م �إىل٢�ض

�جلهة �ملنظمة: �ضركة �لقمة �لبالتينية

�ملكان: قاعة �لفريدة

�لرتفيه يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية

�لوقت: من ٨�ض �إىل ١٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: �ملوؤمتر�ت �ملتقدمة - �إي �ضي �إم

�ملكان: �لريا�ض
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11 ربيع اأول11 حمرم

19 ربيع اأول5 �شفر

8 ذو القعدة11 ربيع اأول

19 ربيع اأول1 �شفر

21 ربيع اأول30 �شفر

12 ذو القعدة11 ربيع اأول

معرضفعالية

معرضمعرض

معرضمعرض

معرضمؤتمر

معرضمعرض

ملتقىمعرض

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: حمالت الت�عية الإعالمية: الأ�ض�س والإجراءات التطبيقية

امل�ؤلف: عبداللطيف دبيان الع�يف

للحمالت،  التخطيط  تفا�سيل  الإعالمية«  الت�عية  »حمالت  كتاب  يقدم   

وت�سميم براجمها، وكيفية كتابة ر�سائلها، وا�ستخدام و�سائل الت�سال والإعالم 

فيها �س�اء كانت و�سائل اإعالم تقليدية، اأم و�سائل ات�سال وت�ا�سل �سخ�سي 

الت�عية  حمالت  يخ�س  ما  وك��ل  اجتماعي،  ت�ا�سل  و�سائط  اأم  وجمعي، 

الإعالمية وفق اأ�سل�ب علمي ميزج بني النظرية والتطبيق يف كل ف�سل من 

كما  ال�سع�دية.  الإعالمية  الت�عية  حمالت  من  تطبيقية  ومناذج  ف�س�له.. 

يح�ي الكتاب يف طبعته الثانية ما ا�ستجد من و�سائل بعد طبعته الأوىل مثل 

ال�سناب �سات.. وما حدث من تط�ر يف اأ�ساليب ال�ستخدام والتاأثري املرتبط 

الثقافة  وزارة  بجائزة  الكتاب  هذا  فاز  وقد  واملجتمعي.  ال��سيلي  بالتط�ر 

والإعالم.

الرتجمة تغري كل �ضيء

الأربعة ع�سر  والذي ترجمه مبارك  الكتاب  تعك�س ف�س�ل هذا 

هادي القحطاين تط�ر علم درا�سات الرتجمة يف الفرتة املمتدة بني 

كل  املختلفة.  احلياة  ج�انب  مع  وتداخلها  و2012م   2000 عامي 

ف�سل يف ذاته يلم�س م��س�ًعا يف درا�سات الرتجمة وي�ؤ�سل لفكرة 

ما يف هذا العلم املتط�ر املتجدد، وعلى تن�ع م�ا�سيع الكتاب، اإل اأنه 

يعك�س تناغًما يف هذا العلم يجد فيه املهتم بالرتجمة م�سدًرا جمياًل 

للعديد من الأفكار التي ت�سكل وت�ؤثر يف الرتجمة يف ع�سرنا هذا 

التي تعطي  الأمثلة  بالعديد من  وع�س�ر قادمة. كل هذا مدع�ًما 

الكتاب تن�ًعا وات�ساًعا. 

اإن كل من لديه اهتمام بالرتجمة �س�اء معلًما اأو دار�ًسا اأو مهتًما 

اأو جتيب  ت�ساوؤلت  لديه  تثري  بع�سها  اأو  املقالت  �سيجد كل هذه 

عن اأخرى فيما يتعلق بدرا�سات الرتجمة وعالقته بالعل�م الأخرى 

وجمالت احلياة املختلفة.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

ع�ضت يا وطن �لثاين

�لوقت: من ٨�ض �إىل ١٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: معار�ض �ل�ضرق �لأو�ضط

�ملكان:  قاعة �أو�ضا, �لريا�ض

 �ل�ضعودي للمخترب�ت �لطبية

�لوقت:  من ١٠:٠٠ �ضباحاً �إىل 6 م�ضاًء

�ملكان:مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض, 

�لريا�ض

�ل�ضعودي �لدويل للمخبوز�ت و�ملعجنات ٢٠١٨

�لتاريخ و�لوقت: ١٤٤٠/٢/٥من ١م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �أعمال �ملعار�ض

�ملكان: مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض, 

�لريا�ض

هوريكا �ل�ضعودية ٢٠١٨

�لوقت:من ٤:٠٠ م�ضاًء �إىل ١١:٠٠ م�ضاًء

�ملكان: مركز �لريـا�ض �لـدويل للمعار�ض و�ملوؤمتر�ت, 

�لريا�ض

 �لدويل �ل�ضعودي �لثالث للمخترب�ت ٢٠١٨

�لوقت: من ٨:٠٠ �ضباحاً �إىل ١١:٠٠ م�ضاًء

�ملكان: مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض, 

�لريا�ض

 �ل�ضعودي �لدويل �لثاين لإنرتنت �لأ�ضياء

�لوقت: من ٩:٠٠ �ضباحاً �إىل ٨:٠٠ م�ضاء

�ملكان: مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض, 

�لريا�ض

 �لتاأمني �ل�ضحي �ل�ضعودي

�لوقت: من ٩�ض �إىل ٥٫٤٥م

�جلهة �ملنظمة: جمموعة �ملخت�ض

�ملكان: قاعة �لأمري �ضلطان, فندق �لفي�ضلية, �لريا�ض

ديكوفري ٢٠١٨ - �لريا�ض

�لوقت:  من ٤:٠٠ م�ضاًء �ىل ١١:٠٠ م�ضاًء

�ملكان: فندق �لفي�ضلية, �لريا�ض

�ل�ضعودي �لدويل لتكنولوجيا �جلو�لت وملحقاتها

�لوقت: من ١م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �ل�ضدمي �ملا�ضي

�ملكان: مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض, 

�لريا�ض

ومك�ض �لثاين ع�ضر

�لوقت:   من ٤:٠٠ م�ضاًء �إىل ١١:٠٠ م�ضاًء

�ملكان: فندق �لفور�ضيزنز, �لريا�ض

 �ل�ضعودي �لدويل لل�ضيدلة 

�لوقت:   من ١٠:٠٠ �ضباحاً �إىل 6 م�ضاًء

�ملكان: مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض, 

�لريا�ض

�ل�ضعودي ل�ضناعة �لجتماعات

�لوقت: من ٨:٠٠ �ضباحاً �إىل ٤:٠٠ م�ضاًء

�ملكان: مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض, 

�لريا�ض

�سعبان 

1439ه�

( ماي� )

2018م
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277كم/لرت
امل�سابقة ممثاًل  هذه  الهند�سة يف  كلية  فريق  �سارك 

مارثون  يف  جديًدا  مركًزا  وحقق  �سعود،  امللك  جلامعة 

�سارك  ال��ذي  »�سعف«  فريق  حقق  حيث  البيئي،  �سل 

عربًيا  الأول  املركز  »ريا�ض2«  بالبنزين  تعمل  ب�سيارة 

على  ال�سابع  واملركز  الأو���س��ط،  ال�سرق  م�ستوى  وعلى 

م�ستوى اآ�سيا يف �سيارات البنزين من اأ�سل 33 فريقاً.

كم/لرت    277 وهو  متقدما  رقًما  »ريا�ض2«  وحققت 

وبلغ عدد طالب فريق �سعف امل�سارك يف �سنغافورة 10 

والدكتور  البداح  عبداملح�سن  الدكتور  وبرفقة  طالب 

هذه  وتعد  الطالب.  عمل  على  امل�سرفني  العطا  مهند 

كلية  �ساركت  واأن  �سبق  حيث  الرابعة  ه��ي  امل�ساركة 

و   2015 عامي  يف  �سل  م��اراث��ون  يف  مرتني  الهند�سة 

2016م و2017م.

نتائج م�شرفة

واأظهر  بنجاح  �سل  �سباق  الهند�سة  كلية  فريق  اأمت 

موفقة  نتائج  وحقق  امل�ساكل  حل  على  ق��درة  الفريق 

كالتايل:

اجتاز  اآ�سيوياً  فريقاً   33 بني  من  ال�سابع  املركز   *

الفح�ض الفني لل�سباق يف فئة البنزين، وحققت �سيارة 

»ريا�ض2« رقًما متقدما هو 277 كم/لرت.

* املركز الأول عربًيا وعلى م�ستوى ال�سرق الأو�سط 

يف هذه الفئة.

للم�ساركة  وتاأهل  الفني  الفح�ض  اجتاز  فريق  اأول   *

يف حفل الفتتاح.

* حظي باهتمام اإعالمي وتقدير من اإدارة اجلامعه 

العبداهلل  �سلطان  بن  خالد  الأم��ر  �سمو  من  وتكرمي 

الفي�سل رئي�ض جمل�ض اإدارة الحتاد ال�سعودي لل�سيارات 

والدراجات النارية.

اأراب��ي��ا  اآر  ب��ي  ج��ائ��زة  احتفال  يف  الفريق  ���س��ارك   *

الوطنية لقطاع ال�سيارات 2017/2018 والتي اأقيمت 

يف جدة.

* ا�ستطاع الفريق احل�سول على رعاية �سركة �سابك 

وجمموعة الرا�سد للم�ساركة يف ماراثون �سل لل�سيارات 

ال�سديقة للبيئة 2018.

فريق كلية الهندسة يحرز مراكز متقدمة في ماراثون 
»شل - آسيا 2018«

�سارك لل�سنة الرابعة على التوايل

يعد »ماراثون �سل البيئي العاملي لل�سيارات �سديقة البيئة« م�سابقة 

ال�سيارات  وقيادة  وبناء  لت�سميم  الطالب  تتحدى  نوعها  من  فريدة 

املاراثون يف  والطاقة، ويعقد هذا  الوقود  ا�ستخدام  الأكرث كفاءة يف 

العامل وتتناف�ض مئات الفرق لقطع  اأنحاء  ثالث م�سابقات يف جميع 

اأبعد م�سافة با�ستخدام اأقل قدر من الطاقة، وقد حققت بع�ض الفرق 

امل�ساركة م�سافات  تعادل القيادة من باري�ض اإىل مو�سكو »2485 كم 

اأو 1544 مياًل« با�ستخدام لرت واحد فقط من الوقود.

نعمة: أبهرني التطور العمراني والحضاري وكثرة المساجد وجمالها
- ح��دث��ي��ن��ا ب����داي����ة ع����ن ق�����ش��ة وظ�����روف 

التحاقك بجامعة امللك �شعود؟

العربية  اللغة  اأح��ب  �سغري  منذ  كنت 

يف  بها  والتخ�س�ض  لدرا�ستها  واأط��م��ح 

عام  ب�سكل  العربية  الدول  اإحدى جامعات 

انتهائي  وفور  خا�ض،  ب�سكل  اخلليج  ودول 

لعدة  تقدمت  الثانوية  املرحلة  درا�سة  من 

جامعات عن طريق الإنرتنت ومنها جامعة 

قبول  ع��ل��ى  ح�سلت  وق���د  ���س��ع��ود  امل��ل��ك 

اإلكرتوين وهلل احلمد.

وكيف   .. العربية  اللغة  تعلمت  كيف   -

جتدين ممار�شتها يف احلياة اليومية؟

بلدي،  اأ�سا�سياتها يف  من  القليل  تعلمت 

وكنت اأجتهد على نف�سي لتعلم املزيد، لكن 

بحكم البيئة املحيطة كنت اأجد �سعوبة يف 

تعلمها وممار�ستها، لذلك كنت اأطمح كثراً 

وتعلم  ال�سعودية  العربية  للمملكة  للقدوم 

اللغة العربية يف مهدها وبيئتها وحميطها.

- حدثينا عن بالدك.

يف  تقع  الحت��ادي��ة  نيجريا  جمهورية 

عام  منذ  اأبوجا  عا�سمتها  اأفريقيا  غرب 

ال�سابقة،  العا�سمة  لغو�ض  وكانت   1991
وتعود جذور الدولة ال�سيا�سية احلديثة يف 

نيجريا اإىل زمن ال�ستعمار الربيطاين يف 

املنطقة من اأواخر القرن التا�سع ع�سر اإىل 

هناك  كان  عندما  الع�سرين  القرن  اأوائ��ل 

اثنتان من املحميات الربيطانية يف نيجريا 

خالل الفرتة ال�ستعمارية.

 ،1960 عام  ال�ستقالل  نيجريا  نالت 

وع��ان��ت م��ن ح��رب اأه��ل��ي��ة ل��ع��دة �سنوات، 

احلكومات  م��ن  ال��ع��دي��د  عليها  وت��ن��اوب��ت 

الدكتاتوريات  وكذلك  املنتخبة دميقراطًيا، 

املدنية والع�سكرية، وينظر اإىل النتخابات 

الرئا�سية لعام 2011 على اأنها الأوىل التي 

اأجريت بحرية وب�سكل معقول اإىل حد ما.

با�سم  نيجريا  اإىل  ي�����س��ار  م��ا  غ��ال��ًب��ا 

»عمالق اأفريقيا«، وذلك ب�سبب اقت�سادها 

نيجريا  تعد  حيث  الكبر،  �سكانها  وعدد 

البلد الأكرث �سكاًنا يف اأفريقيا »170 مليون 

اكتظاًظا  الأك���رث  ال�سابع  والبلد  ن�سمة« 

البلد  هذا  ويعي�ض يف  العامل،  بال�سكان يف 

اأك���رث م��ن 500 ج��م��اع��ة ع��رق��ي��ة، واأك���رب 

واليوروبا  الهو�سا  هي  العرقية  اجلماعات 

والإيبو.

تقريًبا  نيجريا  تنق�سم  للدين  بالن�سبة 

يعي�ض  ال��ذي��ن  امل�سيحيني  ب��ني  منا�سفة 

والو�سطى  اجلنوبية  الأج��زاء  يف  معظمهم 

معظمهم  وي��رتك��ز  وامل�سلمني  ال��ب��الد،  م��ن 

الغربية،  واجلنوبية  ال�سمالية  املناطق  يف 

التقليدية  ال��دي��ان��ات  م��ن  اأق��ل��ي��ة  وه��ن��اك 

الأ���س��ل��ي��ني يف  ال�����س��ك��ان  مي��ار���س��ه��ا بع�ض 

نيجريا مثل الإيبو واليوروبا.

- ما اأوجه الت�شابه الثقايف بني جمتمع 

بلدك وجمتمع اململكة العربية ال�شعودية؟

والتقاليد  ال���ع���ادات  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 

واللتزام بالقانون والحرتام والتعاون.

- كيف جتدين الأكل ال�شعودي؟ 

ال�سعودية،  الأك��الت  من  اأحب جمموعة 

اأجيد  ل  ول��ك��ن  واملثلوثة  الكب�سة  ومنها 

اإعدادها.

- ما اأكرث ما لفت انتباهك منذ و�شولك 

للمملكة العربية ال�شعودية؟

التطور  واأبهرين  انتباهي  لفت  ما  اأكرث 

امل�ساجد  وك���رثة  واحل�����س��اري  ال��ع��م��راين 

وجمالها.

- ملاذا اخرتت التخ�ش�ص الذي تدر�شينه 

الآن يف جامعة امللك �شعود؟ 

لعدة اأ�سباب، اأبرزها حبي ال�سديد للدين 

وللغة العربية ولأ�ستفيد منها يف امل�ستقبل 

ولتعليم النا�ض يف بلدي.

- ما طموحك للم�شتقبل؟ 

اأن اأكون �سفرة للغة العربية.

غ��ر  الأن���������ش����ط����ة  ت���������ش����ارك����ني يف  ه�����ل   -

الأكادميية وما الأن�شطة التي �شاركت فيها؟

مثل  لأماكن  الزيارات  ببع�ض  اأق��وم  نعم 

معر�ض الكتاب

تتمكنني  وه��ل  املف�شلة؟  هواياتك  ما   -

هناك  اأم  ال��دع��م  وجت��دي��ن  ممار�شتها  م��ن 

عوائق؟

واأحاول  واجلري  الهرولة  هواياتي  اأكرث 

وكان  الفر�سة  �سنحت يل  كلما  ممار�ستها 

اجلو منا�سباً.

- م��ا الأم���اك���ن ال��ت��ي حت��ب��ني زي��ارت��ه��ا يف 

مدينة الريا�ص؟

حديقة احليوان وبرج اململكة.

- ما ال�شيء الذي �شتحر�شني على اأخذه 

معك عند العودة لبالدك؟ 

العلم ال�سرعي.

- هل لديك كلمة تودين توجيهها لقراء 

�شحيفة ر�شالة اجلامعة؟

�سكراً حلكومة خادم احلرمني ال�سريفني 

ر�سالة  ول�سحيفة  �سعود  امللك  وجلامعة 

اجلامعة.

..

الدين �شالح  نعمة  ال�شم: 

�شنة  23 العمر: 

نيجرية اجلن�شية: 

العربية اللغة  كفايات  التخ�ش�ص: 

الثاين امل�شتوى: 

اأح���ب���ت ال��ع��ل��م ال�����ش��رع��ي وال��ل��غ��ة 

لكن  اأظفارها،  نعومة  منذ  العربية 

اجل����و ال���ع���ام وال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة يف 

ب���الده���ا مل ت��ك��ن ل��ت�����ش��اع��ده��ا على 

ال��ت��م��ك��ن م��ن��ه��م��ا، ل���ذل���ك ت��وج��ه��ت 

باأنظارها واأحالمها واأمنياتها نحو 

م��ه��ب��ط ال���وح���ي وم��ن��ب��ع ال�����ش��ري��ع��ة 

اململكة  العربية،  واللغة  الإ�شالمية 

ال���ع���رب���ي���ة ال���������ش����ع����ودي����ة، وت���ق���دم���ت 

ف��ور  جامعاتها  ب��اإح��دى  ل��الل��ت��ح��اق 

الثانوية،  ال�����ش��ه��ادة  على  ح�شولها 

ومت قبولها اإلكرتونيًا بجامعة امللك 

���ش��ع��ود ل���ت���ب���داأ م�����ش��واره��ا وحت��ق��ي��ق 

طموحاتها..

حقق فريق الجامعة المركز األول عربيًا والسابع 
على مستوى آسيا في سيارات البنزين

حققت سيارة »رياض2« 277 كم/لتر وبلغ عدد 
طالب فريق »سعف« المشارك 10 طالب
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د. البقمي اأ�شاد مب�شتوى الالعبني امل�شاركني

ختام ناجح ومميز للموسم الثامن لبطوالت اتحاد الجامعات

تقرير وت�صوير - في�صل املغي�صيب

اخ��ت��ت��م��ت م��ن��اف�����ص��ات امل��و���ص��م 

الريا�صي  االحتاد  لبطوالت  الثامن 

للجامعات ال�صعودية بتتويج الفائزين 

يف مناف�صات دوري كرة القدم للفئة 

مو�صم  بعد  امل��ن��ورة  املدينة  يف  »اأ« 

ناجح من جميع النواحي.

دعم كبري

الريا�صي  االحت���اد  رئي�س  وق��دم 

للجامعات ال�صعودية الدكتور عبداهلل 

وزير  ملعايل  وتقديره  �صكره  البقمي 

اإدارة االحتاد  التعليم رئي�س جمل�س 

الدكتور اأحمد العي�صى وملعايل نائبه 

العا�صمي،  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 

ع��ل��ى ال��دع��م ال��ك��ب��ر ال���ذي وج��ده 

اأهدافه  من حتقيق  ومكنه  االحت��اد 

من خالل براجمه واأن�صطته للمو�صم 

التي  اجلامعات  ومل�صوؤويل  الثامن، 

�صاركت والتي ا�صت�صافت التجمعات 

قدموه  م��ا  على  مثنياً  الريا�صية، 

ال�صبب  كانت  تنظيمية  جهود  م��ن 

الذي حتقق يف  النجاح  الرئي�س يف 

التي  وامل�صابقات  البطوالت  جميع 

اأ�صرف عليها احتاد اجلامعات.

نه�صة ريا�صية �صاملة

ال��ب��ط��والت  اأن  ال��ب��ق��م��ي  واأك�����د 

العبني  اأف����رزت  األ��ع��اب��ه��ا  مبختلف 

املنتخبات  ���ص��ي��خ��دم��ون  مم��ي��زي��ن 

ال�صعودية يف البطوالت املقبلة، وهو 

احت��اد  ي�صعى  التي  االأه���داف  اأح��د 

اجلامعات لها لنه�صة ريا�صية �صاملة 

كون االإجنازات التي حتققت لالعبني 

ب���داأت من  ال��ع��امل  م��ن خمتلف دول 

املدار�س واجلامعات، م�صراً اإىل اأن 

للتح�صر  االآن  منذ  يعمل  االحت���اد 

التميز  ليوا�صل  التا�صع  للمو�صم 

والنجاح الذي حققه، م�صيداً يف هذا 

منظومة  يف  زمالئه  بجهود  ال�صدد 

جلانه،  مبختلف  اجلامعات  احت��اد 

منظم ومميز يف  اأثمر عن عمل  ما 

منقطع  وجن���اح  ال��ب��ط��والت  خمتلف 

للجامعات  التهنئة  مقدماً  النظر، 

يف  االأوىل  امل���راك���ز  ح��ق��ق��ت  ال��ت��ي 

خمتلف البطوالت �صواء التي �صمتها 

التجمعات اأو االألعاب اجلماعية.

منجزات وتنمية

البقمي  ع��ب��داهلل  الدكتور  ولفت 

ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ن��ظ��ر 

اجلامعات  اأقامتها  التي  امل�صاحبة 

لدى ا�صت�صافتها للتجمعات ما �صاهم 

يف تعريف الطالب مبناطق بالدهم 

الغالية والتعرف على منجزات الوطن 

والتنمية يف جميع مدن وحمافظات 

اأن  امل��وىل عز وج��ل  اململكة، داع��ي��اً 

نعمة  عليها  وي���دمي  ب��الدن��ا  يحفظ 

االأم��ن واالأم���ان يف ظل قيادة خادم 

احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن 

عبدالعزيز اآل �صعود و�صمو ويل عهده 

االأمني �صاحب ال�صمو امللكي االأمر 

عبدالعزيز،  ب��ن  �صلمان  ب��ن  حممد 

حفظهما اهلل.

ال�سباحة والكاراتيه

6 جتمعات؛  الثامن  املو�صم  �صهد 

االإم���ام  جامعة  ا�صت�صافته  االأول 

الدمام  يف  في�صل  بن  عبدالرحمن 

 /2/29-27 م���ن  ال���ف���رة  خ���الل 

م�����ص��اب��ق��ت��ي  وت�����ص��م��ن  1439ه� 
ال�صباحة والكاراتيه، حيث �صارك يف 

م�صابقة الكاراتيه 75 العباً ميثلون 

واأهلية  حكومية  وكلية  جامعة   18
و�صارك يف مناف�صات  الكاراتيه،  يف 

 20 ميثلون  الع��ب��اً   161 ال�صباحة 

ومت  واأهلية،  حكومية  وكلية  جامعة 

فيما  البطولتني،  تتويج اجلامعة يف 

يف  �صعود  امللك  جامعة  فريق  ح��ل 

امل��رك��ز ال��ث��اين وف��ري��ق ج��ام��ع��ة اأم 

مبناف�صات  الثالث  املركز  يف  القرى 

ال�صباحة  مناف�صات  ويف  الكاراتيه، 

االإمام حممد بن  جاء فريق جامعة 

الثاين،  املركز  يف  االإ�صالمية  �صعود 

يف  عبدالعزيز  امللك  جامعة  وفريق 

املركز الثالث.

تن�س واألعاب قوى

اأقيم  الذي  الثاين  التجمع  و�صم 

في�صل يف  امللك  جامعة  با�صت�صافة 

االأح�صاء خالل الفرة من 14-11 

/ 3 / 1439ه� مب�صاركة 60 العباً 

التن�س  بطولة  جامعة،   15 ميثلون 

االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  وم�����ص��اب��ق��ات 

جامعة  خالله  وحققت  اخلا�صة، 

وكاأ�س  االأول  امل��رك��ز  �صعود  امللك 

امل��رك��ز  ال��ت��ن�����س، ويف  م��ن��اف�����ص��ات 

فريق  وحل  �صقراء،  جامعة  الثاين 

املركز  يف  عبدالعزيز  امللك  جامعة 

مناف�صات  يف  و����ص���ارك  ال��ث��ال��ث، 

األعاب القوى لالحتياجات اخلا�صة 

10 ج��ام��ع��ات  68 الع��ب��اً مي��ث��ل��ون 
وحقق  واأه��ل��ي��ة،  حكومية  وكليات 

املركز  �صعود  امللك  جامعة  فريق 

جامعة  ف��ري��ق  ث��ان��ي��اً  وح���لَّ  االأول، 

امللك عبدالعزيز، ويفيِ املركز الثالث 

فريق جامعة طيبة، كما حقق فريق 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ب��ط��ول��ة ك��رة 

بها  �صارك  التي  للمكفوفني  الهدف 

11 جامعة وكلية  58 العباً ميثلون 
حكومية واأهلية، ونال املركز الثاين 

املركز  ويفيِ  الق�صيم،  جامعة  فريق 

الثالث فريق جامعة امللك �صعود.

اخرتاق ال�ساحية

وا�صت�صافت جامعة بي�صة التجمع 

ال��ث��ال��ث ل��ب��ط��والت االحت����اد خ��الل 

1439ه� يف   /5/24  -  21 الفرة 

واخ��راق  القوى  »األ��ع��اب  م�صابقتي 

جامعة   22 مب�صاركة  ال�صاحية« 

وحققت  واأه��ل��ي��ة،  حكومية  وكلية 

االأول يف  املركز  خالد  امللك  جامعة 

اخراق ال�صاحية ثم جامعتي جازان 

وامللك عبدالعزيز يف املركزين الثاين 

القرى  اأم  جامعة  ونالت  والثالث، 

املركز االأول يف األعاب القوى وجاءت 

جامعة امللك �صعود يف املركز الثاين 

وح��ل��ت ج��ام��ع��ة ج����ازان يف امل��رك��ز 

الثالث.

كرة الطاولة

وح����ق����ق����ت ج����ام����ع����ة االإم��������ام 

كرة  بطولة  في�صل  بن  عبدالرحمن 

التجمع  �صمن  للجامعات  الطاولة 

جامعة  ا�صت�صافته  ال���ذي  ال��راب��ع 

���ص��ق��راء خ��الل ال��ف��رة م��ن 5/28 

 110 مب�صاركة  /1439ه�   6/1  -

وكلية  جامعة   24 ميثلون  العبني 

ح��ك��وم��ي��ة واأه���ل���ي���ة، ف��ي��م��ا ج���اءت 

الثاين،  املركز  يف  املجمعة  جامعة 

املركز  امللك �صعود يف  تليها جامعة 

الثالث.

كرة قدم ال�ساالت

واأقيم التجمع اخلام�س لبطوالت 

احتاد اجلامعات با�صت�صافة جامعة 

 /28  -  26 الفرة  خالل  الق�صيم 

ق��دم  ك����رة  ل��ع��ب��ة  يف  1439/6ه� 
387 الع��ب��اً  ال�����ص��االت مب�����ص��ارك��ة 

حكومية  وكلية  جامعة   23 ميثلون 

جامعة  فريق  باللقب  وتوج  واأهلية، 

جامعة  فريق  ثانياً  وح��ل  الق�صيم، 

ال��ث��ال��ث فريق  امل��رك��ز  ج����ازان، ويف 

جامعة طيبة.

الكرة ال�ساطئية

واأخراً ا�صت�صافت جامعة اجلوف 

اجلندل  دوم��ة  بحرة  �صفاف  على 

ال�����ص��اط��ئ��ي��ة �صمن  ال��ك��رة  ب��ط��ول��ة 

من  الفرة  خالل  ال�صاد�س  التجمع 

مب�صاركة  1439/7/14ه�   -  11
وكلية  21 جامعة  75 العباً ميثلون 
حكومية واأهلية، وحقق فريق جامعة 

لقب  في�صل  بن  عبدالرحمن  االإمام 

البطولة بح�صوله على املركز االأول، 

وحل ثانياً فريق جامعة امللك في�صل، 

جامعة  ف��ري��ق  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ويف 

االمام حممد بن �صعود االإ�صالمية، 

وحلت جامعة امللك خالد يف املركز 

الرابع.

بطولة كرة القدم

اجلماعية  االألعاب  بطوالت  ويف 

ببطولة  طيبة  ج��ام��ع��ة  ف��ري��ق  ت���وج 

بفوزه  »اأ«  للفئة  القدم  ك��رة  دوري 

اأقيمت  ال��ت��ي  النهائية  امل��ب��اراة  يف 

على ملعب مدينة االأمر حممد بن 

عبدالعزيز الريا�صية باملدينة املنورة 

بنتيجة 4 � 3 بركالت الرجيح على 

املركز  التي حلت يف  جامعة جازان 

الثاين، يليها يف املركز الثالث فريق 

جامعة اأم القرى، ويف املركز الرابع 

ف��ري��ق ج��ام��ع��ة االأم����ر ���ص��ط��ام بن 

بطولة  لقب  ن��ال  فيما  عبدالعزيز، 

فريق  »ب«  للفئة  القدم  ك��رة  دوري 

جامعة امللك �صعود، وحل ثانياً فريق 

الثالث  امل��رك��ز  ويف  ح��ائ��ل،  جامعة 

فريق جامعة جدة.

بطولة كرة ال�سلة

فريق  توج  ال�صلة  كرة  بطولة  ويف 

جامعة طيبة باللقب بفوزه يف املباراة 

ال�صالة  يف  اأقيمت  التي  النهائية 

بن  االأمر حممد  الريا�صية مبدينة 

عبدالعزيز الريا�صية باملدينة املنورة 

62 على نظره فريق   �  74 بنتيجة 

جامعة امللك في�صل الذي حل ثانياً، 

يف  �صعود  امللك  جامعة  فريق  وجاء 

املركز الثالث بفوزه يف لقاء حتديد 

املركزين الثالث والرابع على نظره 

ف��ري��ق ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 

بنتيجة 84 � 62.

البقمي: البطوالت أفرزت العبين مميزين يخدمون المنتخبات السعودية في البطوالت المقبلة

شهد الموسم الثامن 6 تجمعات في 6 جامعات خالل الفترة من 27 صفر إلى 14 رجب 1439

تكريم اللجنة اإلعالمية التحاد الجامعات
نظمت اللجنة االإعالمية لالحتاد 

ال�صعودية  للجامعات  ال��ري��ا���ص��ي 

تقديراً  الأع�صائها،  تكرميياً  حفاًل 

املتميزة مبنا�صبة  الكبرة  جلهودهم 

جن���اح امل��و���ص��م ال��ث��ام��ن ل��ب��ط��والت 

االحت�����اد ال��ت��ي ات�����ص��م��ت ب��ال��ن��دي��ة 

جناح  واأي�صاً  ال�صريف،  والتناف�س 

م�صاء  وذلك  االإعالمية،  التغطيات 

ال�صبت 12 �صعبان 1439ه� املوافق 

���ص��الة  ب��ع��د  2018م  اإب���ري���ل   28
هيئة  اأع�صاء  ا�صراحة  يف  الع�صاء 

امللك  جامعة  �صكن  يف  ال��ت��دري�����س 

�صعود بالدرعية.

بكلمة  ال��ت��ك��رمي��ي  احل��ف��ل  ب����داأ 

امل�صت�صار  ال��ع��ي��ار  ت��رك��ي  للدكتور 

ورئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة االإع���الم���ي���ة يف 

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

باحل�صور  فيها  رح��ب  ال�صعودية، 

االإعالمية  اللجنة  اأع�صاء  و�صكر 

واملتميزة  الكبرة  جهودهم  على 

التغطيات  �صاهمت يف جناح  والتي 

الثامن  املو�صم  لبطوالت  االإعالمية 

جناًحا باهًرا يفوق تغطيات االأعوام 

معايل  دع��م  اأن  م��وؤك��ًدا  ال�صابقة، 

العي�صى  اأح��م��د  د.  التعليم  وزي���ر 

ع��ب��دال��رح��م��ن  د.  ن��ائ��ب��ه  وم���ع���ايل 

العا�صمي ورئي�س االحتاد الريا�صي 

عبداهلل  د.  ال�صعودية  للجامعات 

�صالح  د.  ال��ع��ام  واالأم���ني  البقمي 

يف  جميعا  دعمهم  �صاهم  ال�صقا؛ 

و�صوف  االإعالمية  التغطيات  جناح 

امل��و���ص��م  يف  ال��دع��م  ه���ذا  ي�صتمر 

االإعالمية  التغطيات  لتكون  القادم 

اأكرث �صمولية وتنوع مب�صيئة اهلل.

�صالح  الدكتور  األ��ق��ى  ذل��ك  بعد 

الريا�صي  االحتاد  عام  اأمني  ال�صقا 

�صكر  كلمة  ال�صعودية  للجامعات 

فيها كافة اأع�صاء اللجنة االإعالمية 

وعلى راأ�صهم د. تركي العيار رئي�س 

التغطيات  ومتيز  على جناح  اللجنة 

االإع���الم���ي���ة ل���ب���ط���والت االحت����اد 

ال�صحف  �صكر  كما  امل��و���ص��م،  ه��ذا 

والقنوات االإعالمية امل�صاركة ومنها 

مبدًيا  اجلامعة«  »ر�صالة  �صحيفة 

االإع��الم��ي��ة  للجنة  االحت����اد  دع���م 

املو�صم  تغطيات  يف  تاألقها  ملوا�صلة 

القادم للتعريف باأن�صطة االحتاد يف 

االأهداف  الو�صائل وحتقيق  خمتلف 

املرجوة من اإن�صائه.

ال�صقا  �صالح  د.  ق��ام  ذل��ك  بعد 

العيار  تركي  ود.  االحتاد  عام  اأمني 

بتقدمي  االإع��الم��ي��ة  اللجنة  رئي�س 

االإعالمية،  اللجنة  الأع�صاء  الدروع 

ثم التقطت ال�صور التذكارية وتناول 

اأعدته  الذي  الع�صاء  طعام  اجلميع 

اللجنة االإعالمية بهذه املنا�صبة.
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الرجال  اأن  حديثة  اأمريكية  درا�سة  اأف��ادت 

يومًيا  واح��دة  م��رة  الأ�سربين  يتناولون  الذين 

معر�سون خلطر الإ�سابة بامليالنوما اأو �سرطان 

اجللد.

وك�سفت الدرا�سة التي اأجراها باحثون بكلية 

الطب جامعة نورث و�سرتن الأمريكية، العالقة 

تعر�ض  وخطر  لالأ�سربين  اليومي  التناول  بني 

اأن جمعت  بعد  وذلك  اجللد،  ل�سرطان  الرجال 

بيانات �سجالت طبية ت�سم ما يقرب من 200 

األف مري�ض.

 89-18 بني  املجموعتني  اأعمار  وت��راوح��ت 

لالإ�سابة  تاريخ  امل�ساركني  لدى  يكن  ومل  عاًما، 

املتابعة  ا�ستمرت  ح��ني  يف  اجل��ل��د،  ب�سرطان 

النتائج  وك�سفت  �سنوات،   5 عن  تقل  ل  لفرتة 

اأن الرجال الذين يتناولون الأ�سربين مرة واحدة 

الإ���س��اب��ة  خطر  �سعف  تقريًبا  لديهم  ي��وم��ًي��ا 

ل  ال��ذي��ن  ب��ال��رج��ال  مقارنة  اجل��ل��د،  ب�سرطان 

يتناولون الأ�سربين يومًيا.

وذك�����رت ب��ي��ات��ري�����ض ن�������اردوين، اأ���س��ت��اذة 

و�سرتن،  نورث  جامعة  يف  اجللدية  الأمرا�ض 

وقائدة فريق البحث: »بالنظر اإىل ال�ستخدام 

املر�سى  على  يجب  لالأ�سربين  النطاق  وا�سع 

مدركني  يكونوا  اأن  ال�سحية  الرعاية  ومقدمي 

ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  خطر  زي���ادة  لحتمالية 

اجللد بني الرجال«.

واأ���س��اف��ت: »احل��ل يكمن يف ���س��رورة اإج��راء 

فحو�سات اجللد الدورية بالن�سبة للرجال الذين 

بالن�سبة  وخا�سة  يومًيا،  الأ�سربين  يتناولون 

الإ�سابة  خلطر  بالفعل  املعر�سني  لالأ�سخا�ض 

ب�سرطان اجللد«.

بالنتائج  فوجئت  اأنها  اإىل  ن��اردوين  واأ�سارت 

الإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  يقلل  ق��د  الأ���س��ربي��ن  لأن 

والثدي،  والربو�ستاتا  والقولون  املعدة  ب�سرطان 

اإ�سافة اإىل دوره يف الوقاية من النوبات القلبية 

وال�سكتة الدماغية.

وحتدثت، ناردوين، عن �سبب اإ�سابة الرجال 

الذين يتناولون الأ�سربين ب�سكل يومي اأكرث من 

الن�ساء، قائلة اإن اأحد الحتمالت ميكن اأن يكون 

اأن خاليا اجللد لدى الذكور بها كمية اأقل من 

الإنزميات الوقائية، التي حتد من خطر الإ�سابة 

ب�سرطان اجللد مقارنة بالإناث.

تو�سل باحثون من جامعة كولورادو للتعدين 

اإىل نظام مبتكر موؤلف من مرحلتني لتنقية الغاز 

الطبيعي من ال�سوائب، ون�سروا بحثهم يف دورية 

»رينيويبل اآند �س�ستيِنبل اإنريجي« واأو�سحوا اأن 

الغاز الطبيعي يحتوي اأ�سا�ًسا على امليثان، لكن 

�سخه يف الأنابيب يتطلب تنقيته من ال�سوائب 

اأولً، ويجمع نظام التنقية اجلديد بني طريقتي 

التكلفة  ويخف�ض  واع��دة  نتائج  ليعطي  ف�سل 

ويقلل التاأثريات اجلانبية على الأنظمة البيئية 

مقارنًة بالتقنيات ال�سائدة حالًيا.

على  الطبيعي  الغاز  معاجلة  عملية  تعتمد 

ما  عالية،  ح���رارة  درج���ات  ت�ستخدم  تقنيات 

موقع  ون��ق��ل  مرتفعة،  تكاليف  عليها  ي��رتت��ب 

»نيك�ست اأوبزيرفر« اأن »موي�سي�ض كاريون« وهو 

تقنيات  يف  وخبري  الدرا�سة  يف  م�ساعد  كاتب 

عملية  اإىل  »تو�سلنا  ق��ال:  الغ�سائي  الف�سل 

والأغ�سية  الغاز  هيدرات  على  تعتمد  متكاملة 

الطبيعي  ال��غ��از  تنقية  عملية  جعل  يف  ت�سهم 

اأقل تكلفة دون احلاجة لالعتماد على درجات 

احلرارة العالية«.

خمتلفة  اأن��واًع��ا  الأغ�سية  تقنيات  ت�ستخدم 

الكربون  اأك�سيد  ث��اين  تنقي  التي  امل���واد  م��ن 

الطبيعي اخلام، وغالًبا  الغاز  والنيرتوجني من 

ما يحتوي الغاز على غازات الربوبان وكربيتيد 

اأداء  على  �سلًبا  توؤثر  التي  اأي�ًسا  الهيدروجني 

كوه«  »كارولني  الهيدرات  لكن خبرية  الأغ�سية، 

وب��اح��ث ال��دك��ت��وراه »ب��رام��ود واري���ر« وك��وري��ون 

وجدوا حاًل لهذه امل�سكلة.

ونقل موقع »نيك�ست اأوبزيرفر« عن كوه قولها 

على  حتتوي  مائية  تركيبة  الهيدرات  »ت�سكل 

الغاز  ح�سار  على  تعمل  هيدروجينية  رواب��ط 

عالية  عملية  »وهي  واأ�سافت:  ف�سله«.  امل��راد 

النتقائية لف�سل تلك الغازات«.

و�سغطاً  ح���رارة  ظ���روف  العملية  وتتطلب 

دفع  ما  ال�سوائب،  هيدرات  لت�سكيل  خمتلفني 

الهيدرات  بت�سكيالت  ال�ستعانة  اإىل  العلماء 

النتقائية قبل البدء بعملية الف�سل الغ�سائي.

ا�ستخدموا  اأنهم  ورقتهم  يف  الباحثون  وذكر 

ت�سكيل  اإمكانية  لإث��ب��ات  معينة  خ��وارزم��ي��ات 

طاقًة  ت�ستخدم  ظ���روف  يف  معينة  ه��ي��درات 

اأقل  اجلديد  النظام  جتعل  ن�سبًيا  منخف�سًة 

تكلفة، وقال كوريون »يبداأ هذا النظام املتكامل 

الطبيعي  الغاز  يف  امل��وج��ودة  ال�سوائب  ب��اإزال��ة 

اأنقى«.  الغاز لإنتاج خليط  با�ستخدام هيدرات 

اخلليط  ه��ذا  ف�سل  �سهولة  مو�سًحا  تابع  ثم 

با�ستخدام تقنيات الأغ�سية.

لي�ست  الهيدرات  ت�سكيل  عملية  اأن  واأو�سح 

موفرة للطاقة وح�سب، بل �سديقة للبيئة اأي�ًسا، 

هيدرات  لت�سكيل  امل��اء  �سوى  تتطلب  ل  وه��ي 

كربيتيد  مثل  ال�سامة  ال��غ��ازات  لتحويل  الغاز 

التي  ال�سلبة  الهيدرات  هيئة  اإىل  الهيدروجني 

متنع حترره يف البيئة، ويحتوي خليط الغاز على 

�سوائب اأخرى تُعزل فرادى، لكن النظام املقرتح 

اجلديد يقلل التاأثري ال�سلبي على البيئة الناجم 

عن عمليات الف�سل التجارية.

الف�سل مبثابة منوذج  نظام  ا�ستخدام  ميكن 

لعمليات ف�سل جزيئات غازات اأخرى، مثل تنقية 

غاز الهيدروجني، ويعمل املهند�سون حالًيا على 

نحاول  كوريون  قال  اإذ  نظريتهم،  �سحة  اإثبات 

ف�سل  يف  املتكامل  النظام  ه��ذا  كفاءة  اإث��ب��ات 

املخربية،  التجارب  يف  الطبيعي  الغاز  �سوائب 

و�سيعمل الباحثون على حت�سني العملية ل�سمان 

ت�سكل بُنى الهيدرات �سريًعا دون تاأخري والتاأكد 

من قدرتها على املحافظة على ا�ستقرارها.

اأطلق عليه البع�ض »البال�ستيك الأخ�رض«

بوليمر قابل إلعادة التدوير 
يتمتع بخواص البالستيك

جملة  يف  جديًدا  بحًثا  كولورادو  جامعة  يف  كيميائيون  باحثون  ن�سر 

اإىل مواد م�ستدامة ل ترتاكم على  للو�سول  »�ساين�ض« يعد خطوة مهمة 

�سطح الأر�ض وت�ستطيع مناف�سة املواد البال�ستيكية التقليدية، واأ�سار موقع 

نك�ست اأوبزيرفر  اإىل اأن فريق الباحثني - بقيادة يوجني ت�سن الأ�ستاذ يف 

التي يتمتع  الكيمياء - ك�سف عن بوليمر يتمتع باخل�سائ�ض ذاتها  ق�سم 

بها البال�ستيك، كالوزن اخلفيف ومقاومة احلرارة والقوة واملتانة، اإل اأنه 

اجلزيئية  حالته  اإىل  حتويله  اإمكانية  يف  البال�ستيكية  املواد  على  يتفوق 

مواد  اإىل  احلاجة  دون  كاماًل  تدويره  اإع��ادة  اأجل  من  الأ�سلية  ال�سغرية 

كيميائية �سامة اأو اإجراءات خمربية معقدة.

املرتابطة  اجلزيئية  الوحدات  من  طويلة  ب�سال�سل  البوليمرات  متتاز 

يف  ال�سطناعية  البوليمرات  وت�ستخدم  املونومريات،  تدعى  كيميائًيا، 

�سناعة البال�ستيك والألياف وال�سرياميك واملطاط والطالء والعديد من 

املنتجات التجارية الأخرى.

يرتكز هذا الكت�ساف اجلديد على بوليمر �سابق قابل لإعادة التدوير 

طوره ت�سن يف العام 2015، اإل اأن اجليل القدمي يتطلب درجات حرارة 

ال�سناعي،  املجال  يف  ا�ستخدامه  اإمكانية  من  حد  ما  ج��ًدا،  منخف�سة 

بالإ�سافة اإىل ليونته الكبرية ن�سبًيا.

يعتقد ت�سن اأن البحث ال�سابق مهم جًدا على الرغم من ف�سله، اإذ اأدت 

التي  امل�ستقبلية،  البوليمرات  لتطوير  الرئي�سة  املبادئ  اإيجاد  اإىل  نتائجه 

ي�سهل اإعادة تدويرها كيميائًيا مع متتعها بخ�سائ�ض قوية اأي�ًسا.

بلمرة  يتيح  اإذ  الأول،  اجليل  م�سكالت  اجلديد  البوليمر  هيكل  حل 

ال�سناعية  لالأغرا�ض  منا�سبة  ظ��روف  يف  اأك��رب  ب�سهولة  امل��ون��وم��ريات 

قليلة  دقائق  وخالل  عادية  حرارة  درجة  ويف  مذيبات  اإىل  احلاجة  دون 

با�ستخدام كمية �سغرية من املحفز الكيميائي.

ويتمتع البوليمر  الناجت بوزن جزيئي مرتفع وا�ستقرار حراري وخوا�ض 

اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة  البال�ستيك،  خلوا�ض  م�سابهة  وبلورية  ميكانيكية 

تدويره مرة اأخرى اإىل حالته الأ�سلية يف املخرب »لإزالة البلمرة« بل ميكن 

حتويل املونومريات الناجتة اإىل بوليمر مرة اأخرى »البلمرة«.

فيه  ن�ستخدم  م�ستقبل  وزم��الئ��ه يف  ت�سن  اآم��ال  الخ���رتاع  ه��ذا  رف��ع 

»البال�ستيك الأخ�سر« بدًل من ا�ستخدام البال�ستيك التقليدي الذي ينتهي 

به املطاف عادة يف مدافن النفايات اأو يف املحيطات ملاليني الأعوام، اإذ 

كلمة  تعنيه  ما  تعريف  اإع��ادة  يعني  ما  وتكراًرا،  م��راًرا  ا�ستخدامه  ميكن 

كيميائًيا  البوليمرات  تدوير  اإع��ادة  »ميكن  ت�سن  وقال  التدوير«،  »اإع��ادة 

اجلديد  البوليمر  ت�سنيع  اأن  واأو�سح  دائ��م«،  ب�سكل  ا�ستخدامها  واإع��ادة 

بحاجة اإىل مزيد من اجلهود لتح�سني عملية اإنتاجه �سناعًيا.

اأجل  فنت�سرز« من  يو  اإ�ض  »�سي  �سركة  الباحثون منحة من  تلقى  وقد 

اقت�سادية  اأك��رث  جديدة  طرق  وتطوير  املونومري  تركيب  عملية  حت�سني 

لتحويله اإىل بوليمر، ويدر�ض الباحثون جدوى عملية اإعادة تدوير البوليمر 

واإجراء بحوث اإ�سافية لإيجاد مواد كيميائية جديدة قابلة لإعادة التدوير 

ب�سورة اأف�سل، وقال ت�سن »نحلم بروؤية هذه التقنية اجلديدة تدخل قريًبا 

يف الأ�سواق«.

جامعة أسترالية تكشف 
مكان وجود اإلنسان األول 

قبل 700 ألف سنة
خل�ض علماء من جامعة ولونغونغ الأ�سرتالية اإىل اأن الإن�سان الأول 

ملا  وفًقا  الفلبني،  �سمايل  عام يف جزيرة  األف   700 نحو  قبل  عا�ض 

ن�سرته �سحيفة »الغارديان« الربيطانية، وذكرت ال�سحيفة اأن العلماء 

ا�ستدلوا على الأمر بعد اأن عرثوا على وحيد قرن متحجر وبجانبه 

اأدوات من حجارة �سنعها الب�سر يف جزيرة لوزون.

احل��واف  ح���ادة  اأداة   49 ت�سمل  متعلقات  الباحثون  واكت�سف 

تعر�ض  تك�سف  عالمة  و13  احل��ج��ارة،  من  م�سنوعتني  ومطرقتني 

عظام وحيد القرن ل�سربات باملطارق.

ولونغونغ  بجامعة  احلفريات  ع��امل  �سمنهم  م��ن  العلماء  وق��ال 

الأ�سرتالية، جرييت بريغ، اإن الأدوات ا�ستخدمت من اأجل تقطيع حلم 

احليوان واأكله، معتربين اأن هذه الكت�سافات تثبت اأن الإن�سان الأول 

ا�ستوطن الفلبني قبل مئات اآلف ال�سنوات على ما يعتقد.

ي�سل  اأن  امل�ستحيل  من  كان  اأن��ه  قريب  وقت  حتى  اعتقاد  و�ساد 

اإىل اجلزيرة، لأن الأمر يتطلب وجود قوارب  الإن�سان قبل احلديث 

يف  العلماء  اأثبت  اإذ  تبدد،  العتقاد  هذا  لكن  العميقة،  املياه  لعبور 

ال�سابق اأن الإن�سان ا�ستوطن جزيرة لوزون منذ 67 األف عام، بعدما 

عرث العلماء على بقايا قدم يف كهف باجلزيرة.

وقال بريغ اإن حدوث موجات مد زلزالية »ت�سونامي« رمبا جلبت 

الإن�سان واحليوان اإىل هذه اجلزيرة، وي�سود اعتقاد اأن هذا الإن�سان 

املكت�سف يف جزيرة الفلبني قد ينتمي اإىل �ساللة »الهوبيت«، اأي تلك 

التي �سبقت الإن�سان احلديث.

ويف احتمال اآخر، ميكن اأن تعود القطع احلجرية ل�سل�سلة فرعية 

�سرق  وجنوب  ال�سني  �سنة يف  مليون  قبل  عا�ض  الذي  الإن�سان،  من 

اآ�سيا، وقال العلماء اإنهم ل يعرفون �سوى القليل عن الإن�سان، الذي 

الأدلة  مزيد من  الك�سف عن  الآم��ال يف  معلقني  عا�ض يف اجلزيرة، 

الأثرية مع ا�ستمرار احلفر.

ابتكره علماء بجامعة كولورادو

على ذمة باحثني بجامعة نورث و�سرتن

تناول األسبرين يوميًا »خطير جدًا« 
على الرجال

نظام أعلى كفاءة لتنقية الغاز 
الطبيعي
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كتب: علي عجالن

ال�سمو  ���س��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 

بن  نايف  ب��ن  �سعود  الأم���ر  امللكي 

ال�سرقية،  املنطقة  اأمر  عبدالعزيز 

عبدالرحمن  الإم��ام  جامعة  نظمت 

ع�سر  ال��ث��اين  امللتقى  في�سل  ب��ن 

باململكة  املعلومات اجلغرافية  لنظم 

العربية ال�سعودية، حتت �سعار »نظم 

اجل��غ��راف��ي��ة يف خدمة  امل��ع��ل��وم��ات 

الفرتة  يف  واملجتمع«  العام  القطاع 

املوافق  1439ه�  رج��ب   26  –  24
مبدينة  2018م  اأب��ري��ل   12  –  10

الدمام.

وق����د ����س���ارك���ت ك��ل��ي��ة ال��ع��م��ارة 

يجمع  الذي  امللتقى  يف  والتخطيط 

والباحثني  الأك��ادمي��ي��ني  م��ن  نخبة 

واملخت�سني من القطاعني احلكومي 

ال�سلة  ذات  املجالت  يف  واخلا�ص 

بنظم املعلومات اجلغرافية من داخل 

امللتقى  ت��ن��اول  وخ��ارج��ه��ا.  اململكة 

ا�ستملت  الهامة  املحاور  من  ع��دداً 

ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق��ات ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات 

العقاري،  القطاعات  يف  اجلغرافية 

والبيئي، وال�سحي.

�سارك يف امللتقى ثالثة من اأع�ساء 

التخطيط  ق�سم  من  التدري�ص  هيئة 

العمراين بكلية العمارة والتخطيط، 

م�ساعد  ال���دك���ت���ور  ت���راأ����ص  ح��ي��ث 

للملتقى  الثالثة  اجلل�سة  امل�سيند 

والتي متحورت حول تطبيقات نظم 

القطاع  يف  اجلغرافية  املعلومات 

الدكتور  ���س��ارك  ح��ني  يف  البيئي، 

عبدالرزاق  واملهند�ص  الزامل  وليد 

م�سرتكة  بحثية  بورقة  ثابت حممد 

نظم  ا���س��ت��خ��دام  »تقنيات  ب��ع��ن��وان 

يف  املحمولة  اجلغرافية  املعلومات 

العربية  اململكة  العقاري يف  القطاع 

وال��ت��ح��دي��ات«،  ال��واق��ع  ال�سعودية: 

واق��ع  تقييم  ال��ورق��ة  تناولت  حيث 

املعلومات  نظم  تقنيات  ا�ستخدام 

القطاع  يف  املحمولة  اجل��غ��راف��ي��ة 

دعم  م�ساهمتها يف  ومدى  العقاري 

القت�ساد الوطني، واقرتحت الورقة 

التنظيمية  ط��ر 
ُ
الأ من  ع��دد  تطوير 

امل��رت��ك��زات  لتعظيم  وال��ت��و���س��ي��ات 

وتدارك  التقنية  هذه  يف  الإيجابية 

الإ�سكالت املحتملة �سواء يف مراحل 

التخطيط، التنفيذ، او الت�سغيل. 

الرتاث  م��وارد  اإدارة  ق�سم  نظم 

والإر�ساد ال�سياحي بكلية ال�سياحة 

البجري  منتزه  موؤخًرا يف  والآث��ار 

على  للرتاث  العاملي  اليوم  فعالية 

مع  ومب�ساركة  اأي���ام،  ث��الث��ة  م��دى 

بالرتاث  املعنية  اجلهات  من  عدد 

ال�������س���ع���ودي، وم���ن���ه���ا اجل��م��ع��ي��ة 

ال�سعودية للمحافظة على الرتاث، 

جلنة الأيكومو�ص ال�سعودي وكر�سي 

امللك  بجامعة  احل�ساري  ال��رتاث 

�سعود.

واكب الفعالية معر�ساً لالأمناط 

الرتاثية املعروفة، حيث احتوى على 

الرتاثية  املنتجات  م��ن  جمموعة 

احل��رف  بع�ص  �سملت  التقليدية 

�سملت  كما  املنزلية،  وال�سناعات 

الأدوات  وبع�ص  الرتاثية،  الأزي���اء 

الرتاثية التي ت�ستخدم يف جمالت 

الزراعة وال�سيد، كما ا�ستمل على 

الرتاثية  الأداء  فنون  من  جمموعة 

�سعبية  رق�سات  ت�سمنت  وال��ت��ي 

وغناًء �سعبياً. 

فر�سة  ك��ذل��ك  امل��ع��ر���ص  وف���ر 

الأن�سطة  بع�ص  ملمار�سة  للزائرين 

الر�سم  ت�سمنت  وال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة 

البناء  تقنيات  النحت،  التطريز، 

التقليدية والأكالت الرتاثية. 

التي  ال��رتاث��ي��ة  العنا�سر  وم��ن 

ا�ستح�سان  ولقت  املعر�ص  قدمها 

اجل��م��ه��ور ك��ان��ت ف��ق��رة ال��ف��ن��ون 

ت�سمنت  وال��ت��ي  الرتاثية  القولية 

ال�سعبية،  احلكايات  ال�سعر،  فنون 

الأحاجي واملحاورات. 

جذبت  التي  الأن�سطة  من  ولعل 

كثًرا من رواد املعر�ص كانت لوحة 

القط الع�سري، ذلك الفن اجلنوبي 

لوحة  املعر�ص  وفر  حيث  املتميز، 

تفاعلية ت�سمح للزائر بامل�ساركة يف 

ر�سم بع�ص مالمح ذلك الفن. 

وق���د اأب����دى ال�����زوار اإع��ج��اب��ه��م 

التي  الق�سرة  الوثائقية  بالأفالم 

الق�سم  برامج  تعريًفا عن  ت�سمنت 

وم�ستقبل طالبه يف جمالت اإدارة 

موارد الرتاث والإر�ساد ال�سياحي. 

وق����د ن��ظ��م امل���ع���ر����ص م�����س��رة 

لالأطفال، وتوفر اأماكن ملمار�ستهم 

وتقدمي  ال��رتاث��ي��ة،  الأل��ع��اب  بع�ص 

ال�سعبية،  البليلة  وجبة  من  اأطباق 

تراثية،  وكتيبات  األ��ع��اب  وت��وزي��ع 

وعر�ص اأفالم كارتون حتتوي على 

من�سة  وت��وف��ر  �سعبية،  حكايات 

لالأطفال  ت�سمح  م�سرحي  عر�ص 

امل�سرحية  امل�ساهد  بع�ص  بتقدمي 

الرتاثية. 

العيدرو�ص  اأحمد  الدكتور  واأكد 

ال��رتاث  م��وارد  اإدارة  ق�سم  رئي�ص 

مل��ن��ت��زه  اخ��ت��ي��اره��م  اأن  ب��ال��ك��ل��ي��ة 

البجري كان مق�سوداً بذاته، حيث 

على  اإط��الل��ة  ميثل  »كموقع  ق��ال: 

واح���دة م��ن اأه��م امل��واق��ع الرتاثية 

الدرعية  موقع  وه��و  اململكة،  يف 

التاريخية بكل ما ت�سمه من معامل 

تعك�ص مدى اأهميتها كثاين املواقع 

الرتاثية يف اململكة التي ت�سجل يف 

لليون�سكو،  العاملي  ال��رتاث  قائمة 

كما اأن منتزه البجري اأ�سبح اليوم 

للعائالت  الرئي�سة  املقا�سد  اأح��د 

ال�سعودية«.

علوم  بكلية  م���وؤخ���راً  اخ��ت��ت��م��ت 

فعاليات  البدين  والن�ساط  الريا�سة 

الأوىل  التاأهيلية  ال���دورة  برنامج 

ال��ف��روع  يف  الريا�سيني  للمدربني 

والذي  والأح��داث  لالأيتام  الإيوائية 

اأ����س���رف���ت ع��ل��ي��ه وك���ال���ة ال��رع��اي��ة 

العمل  ب��وزارة  والأ�سرة  الجتماعية 

والتنمية الجتماعية ممثلة يف اإدارة 

مع  وبالتعاون  والأن�سطة  ال��رام��ج 

كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين 

بجامعة امللك �سعود. 

ترحيبية  بكلمة  الفعاليات  بداأت 

وكيل  فقيهي  يحيى  للدكتور حممد 

بعدها  الأكادميية،  لل�سوؤون  الكلية 

الق�سر  حم��م��د  الأ����س���ت���اذ  األ���ق���ى 

للرامج  العامة  الإدارة  مديرعام 

من  ق��دم  كلمة  ب��ال��وزارة  والأن�سطة 

على  الكلية  لعمادة  ال�سكر  خاللها 

تعاونها وم�ساهمتها البناءة يف اإقامة 

هذه الدورة. 

اأقيمت املحا�سرات النظرية من 8 

– 12�سباحاً بالقاعة الكرى بكلية 

البدين  والن�ساط  الريا�سة  علوم 

والتطبيقات العملية من 4-6 م�ساًء 

امللك  جلامعة  التعليمية  بال�سالة 

اإع��داد  ال���دورة  وا�ستهدفت  �سعود 

وتاأهيل املدربني الريا�سيني العاملني 

بالفروع الإيوائية لالأحداث والأيتام، 

املهنية  كفاءتهم  رف��ع  على  والعمل 

للعمل على تعزيز اجلوانب ال�سحية 

الأيتام  من  للم�ستفيدين  والنف�سية 

مواهبهم  واك��ت�����س��اف  والأح������داث 

وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ���س��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا، 

من  م��درًب��ا   35 ال���دورة  ي�سارك يف 

البالغة  الإيوائية  العمل  وزارة  فروع 

م���ن خمتلف  اإي���وائ���ًي���ا  ف���رًع���ا   32
دور  يف  واملتمثلة  اململكة،  مناطق 

املالحظة الجتماعية، دور التوجيه 

وم��وؤ���س�����س��ات  ودور  الج��ت��م��اع��ي، 

وزارة  وحتر�ص  الجتماعية  الرتبية 

من  الجتماعية  والتنمية  العمل 

خالل تنظيم مثل هذه الدورات على 

والرقي  الب�سرية،  كوادرها  تطوير 

يف  مل�ستفيديها  املقدمة  باخلدمات 

كافة املجالت املختلفة. 

�سعود  امللك  جامعة  حتر�ص  كما 

مم��ث��ل��ة يف ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ال��ري��ا���س��ة 

قيم  تعزيز  على  البدين  والن�ساط 

امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وخ��دم��ة 

مع  التن�سيق  خ���الل  م��ن  املجتمع 

اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة واجل���ه���ات ذات 

العالقة.

العمارة والتخطيط تشارك في ملتقى نظم المعلومات 
الجغرافية

السياحة واآلثار تحتفل باليوم العالمي للتراث

ختام فعاليات الدورة التأهيلية للمدربين الرياضيين لأليتام

علوم الحاسب تنظم المسابقة 
الوطنية الثانية للحوسبة

فعاليات لبرنامج الطلبة المتفوقين 
لطالبات األولى المشتركة

»طب األسنان« تختتم ملتقى 
أبحاث أطباء وطبيبات االمتياز

كتب: من�سور العتيق- ت�سوير: يا�سر النذير

اأطباء  لأبحاث  ال�سنوي  ملتقاها  موؤخًرا  الأ�سنان  طب  كلية  اختتمت 

الرئي�ص  باملدرج  كامل  اأ�سبوع  مدى  على  اأقيم  الذي  المتياز،  وطبيبات 

تعقدها  �سنوية  بحثية  تظاهرة  يف  اجلامعي،  الأ�سنان  طب  مب�ست�سفى 

المتياز  �سنة  بختام  لالحتفاء  المتياز،  اأطباء  برنامج  ممثلة  الكلية، 

لأطبائها وطبيباتها.  وكان د. اأحمد بن مبارك القحطاين عميد كلية طب 

الأ�سنان، قد افتتح فعاليات امللتقى يوم الأحد املا�سي، يف حفل مب�سط 

�سهد تعريًفا بامللتقى ومقدمة عن الأبحاث العلمية املعرو�سة واملل�سقات 

ومدير  الكلية  تدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  امل�ساركة، ح�سره جمع  العلمية 

العام  وامل�سرف  �سليمان اجلهني،  د.  الأ�سنان اجلامعي،  م�ست�سفى طب 

على برنامج تدريب اأطباء المتياز د. حممد ال�سرحان، وجمع من اأع�ساء 

هيئة تدري�ص الكلية ومن�سوبو م�ست�سفى طب الأ�سنان اجلامعي.  �سهد 

امتازت  المتياز،  وطبيبات  لأطباء  العلمية  للمل�سقات  معر�ساً  امللتقى 

بامل�ستوى املتقدم والر�سانة العلمية الالفتة، قال عنها عميد الكلية: »اإننا 

عاماً  الكلية  امتياز  لأطباء  واملتقدم  الالفت  البحثي  بامل�ستوى  فخورون 

بعد عام، وبقدراتهم التنظيمية والقيادية خارج وداخل نطاق التخ�س�ص«. 

كلية  نظمت  العمر  بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  رعاية  حتت 

علوم احلا�سب واملعلومات موؤخًرا املعر�ص ال�سنوي الثامن مل�ساريع تخرج 

هيئة  وكيل  افتتحه  حيث  واملعلومات،  احلا�سب  علوم  كلية  وخمرجات 

الت�سالت وتقنية املعلومات الدكتور اأحمد الثنيان وذلك بالبهو الرئي�سي 

باملدينة اجلامعية للطالبات. 

اإبراز خمرجات ومنجزات طالب وطالبات مراحل  ا�ستهدف املعر�ص 

البكالوريو�ص بالكلية.

اجل��وال،  تطبيقات  مثل  متنوعة  م�سروعاً   ٤٤ باملعر�ص  �سارك  وقد 

اخلوارزميات والروبوتات وقد مت عر�سها بالعديد من الطرق املبتكرة مثل 

الفيديوهات واملل�سقات التعريفية وعرو�ص مبا�سرة لكيفية اأداء امل�ساريع.

الثانية باحلو�سبة على  الوطنية  امل�سابقة  اأقيمت على هام�ص املعر�ص 

من  جامعة   ١٥ مب�ساركة  ال�سعودية  العربية  اململكة  جامعات  م�ستوى 

جامعات اململكة.

Be-«  فاز باملركز الأول بامل�سابقة الوطنيةمن �سطر الطالبات م�سروع

الثاين فكان من  املركز  اأما  املفتوحة،  العربية  Braillers« من اجلامعة 
�سعود  بن  حممد  الإم��ام  جامعة  من   »Talk to me« م�سروع  ن�سيب 

الإ�سالمية.

 Brain- Controlled« م�سروع  فاز  فقد  الطالب  �سطر  من  اأم��ا 

finger« من جامعة امللك �سعود، اأما املركز الثاين فقد كان من ن�سيب 
 Fault Deteection and localization in solar« م�سروع 

photovoltaic arrays« من جامعة الطائف.

�سارك برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بعدة فعاليات واأن�سطة خالل 

للطالبات،  امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة  املا�سيني يف مبنى عمادة  الأ�سبوعني 

كان اأول الفعاليات ور�سة بعنوان »الوعي املايل وثقافة الإدخار« ح�سرتها 

35 طالبة من املتفوقات واملوهوبات بال�سنة الأوىل امل�سرتكة. 
�سملت الور�سة عدة مفاهيم ومهارات منها العوامل املوؤثرة على اإدارة 

القرو�ص، تال ذلك م�ساركة  التوفر،  ال�سخ�سي،  الدخل  الأموال، موارد 

تقنية  عن  بعر�ص  التفاعلي  م�سكاة  معر�ص  عرو�ص  للرنامج يف  مميزة 

لالإثراء  ومثال  حديثة  معلومات  وتقدمي  والإث��ارة  بالده�سة  متيز  النانو 

العلمي. 

تحت رعاية د. العمربرعاية أمير المنطقة الشرقية
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يف 132 �صفحة 

طالبات اإلعالم يطلقن دليال 
لتنظيم الفعاليات

اأط��ل��ق��ت م����ؤخ���راً ط��ال��ب��ات االت�����ص��ال 

�صع�د  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  اال���ص��رات��ي��ج��ي 

تنظيم  »دل��ي��ل  بعن�ان  اإلكرونًيا  كتيًبا 

مدينة  يف  وامل�ؤمترات  الفعاليات  واإقامة 

الريا�ض«. 

ويهدف هذا العمل اإىل ت�صهيل عملية 

وامل�ؤمترات  الفعاليات  وتنظيم  تخطيط 

للقائمني عليها، وذلك من خالل احت�ائه 

ع��ل��ى اأه����م امل���ا���ص��ي��ع وامل���راج���ع التي 

يحتاجها العامل يف هذا املجال.

واملنا�صبات  امل�ؤمترات  تنظيم  مقرر  اأ�صتاذة  من  الكتيب  فكرة  وجاءت 

االأ�صتاذة اإرادة �صفرجي كمخرج له، والقت هذه الفكرة ا�صتح�صاًنا وقب�الً 

قلة  ب�صبب  فيها؛  التحدي  وم�صت�ى  وريادتها  لتميزها  الطالبات  لدى 

املعل�مات وندرة املراجع يف هذا املجال و�صع�بة ال��ص�ل مل�صت�ى عاٍل من 

االحرافية ب�صبب قلة اخلربة.

على  الكتيب  م��ص�عات  تق�صيم  طريق  عن  الكتيب  على  العمل  بداأ 

�صفحة   132 يف  ج��اء  وال��ذي  املحت�ى  جمع  ثم  وم��ن  ال�صعبة  طالبات 

الأبرز  ا�صتعرا�ض  على  الكتيب  احت�ى  حيث  ف�صاًل،   14 على  مق�صمة 

التعاريف اخلا�صة باالأن�اع املختلفة للفعاليات، باالإ�صافة اإىل امل�صطلحات 

االإجنليزية ال�صائعة يف هذا املجال، ولت�صهيل تنظيم معر�ض اأو م�ؤمتر مت 

�صرح كيفية اإ�صدار الت�صاريح اخلا�صة لكل ن�ع من اأن�اع الفعاليات، وما 

هي اجلهات املعنية الالزم الرج�ع اإليها الإ�صدار الت�صاريح مع ا�صتعرا�ض 

ال�صروط ال�اجب ت�فرها يف كل من الفعالية اأو اجلهة املنظمة.

واحت�ى الكتيب على لقاءات وح�ارات مع اأ�صخا�ض اأكادمييني ومهنيني 

متخ�ص�صني يف جمال تنظيم امل�ؤمترات والفعاليات. 

ما  الفعاليات  الإقامة  �صاحًلا  م�قًعا   57 ي�صمل  دلياًل  الكتيب  قدم 

بني قاعات م�صتقلة و�صاحات مفت�حة وفنادق، ومل يقت�صر الدليل على 

التنظيمية ،  والفرق  ال�صركات  الأب��رز  دليل  و�صع  مت  بل  فقط  القاعات 

كذلك للجهات اخلا�صة بتقدمي ال�صيافة مبدينة الريا�ض مع عر�ض طرق 

الت�ا�صل معها.

املهتمني  من  عري�صة  �صريحة  الكتيب  ه��ذا  يخدم  اأن  املت�قع  وم��ن 

ن�صاًطا  ي�صهد  الذي  واملنا�صبات  امل�ؤمترات  تنظيم  جمال  يف  والعاملني 

االقت�صاد  والفعاليات يف  امل�ؤمترات  والأهمية  االأخ��رة،  الفرة  كثيًفا يف 

ال�طني؛ من حيث العائد املايل الذي يع�د على هذه الدولة، باالإ�صافة 

اإىل اأهميتها من الناحية االجتماعية والثقافية؛ وذلك من خالل ا�صتغالل 

الطاقات ال�صبابية وتنميتها واإك�صابهم مهارات وخربات جديدة، ودورها 

املهم واحلي�ي يف ازدهار ال�صياحة وخا�صة املحلية منها مت اإطالق هذا 

الكتيب.

صوت الصورة

نافذة
نافذة
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التيه في بيتنا الرقمي

د. فهد بن عبداهلل الطياش

عالقة االإن�صان باملكان عالقة وج�د وم�صر وم�صتقبل، ولذا 

جند العرب تعطي للمكان اأهمية كربى يف الق�صائد بالرغم من 

عي�صتهم ثقافة الرحال، وال اأعتقد اأننا يف هذا الزمن الرقمي 

اأقل ترحاالً منهم، بل بالعك�ض نبحر كل �صاعة يف ع�امل رقمية 

نع�د  ق�صرة  نزهة  اأو  �صياحية  زيارة  يف  ولكنها  العامل،  ح�ل 

بعدها باحلنني الأول منزل.

مت  قد  البيت  اأن  جند  املنزل  هذا  اإىل  الع�دة  عند  ولكن   

ترتيبه بروؤية فردية، وبعدها تبداأ االأ�صئلة الي�م اأين اأجد ؟؟؟؟؟

�صع�د  امللك  جامعة  يف  الرقمي  بيتنا  مع  حالنا  ه�  وه��ذا 

رحلة من تيه اإىل تيه بحجة التحديث والتط�ير واالأمن الرقمي 

العالقة  تلك  تاأخذ  ال  ولكنها  املنطقية،  امل��ربرات  من  وغرها 

م�ؤ�ص�صاتنا  اأن  جند  ولذا  و�صاكنيه،  املكان  بني  »االإيك�ل�جية« 

راأي  اأخ��ذ  على  االأحر�ض  كانت  املعل�مات  تقنية  يف  ال�طنية 

العم�م، فيتم التعريف بالتجديد وال تاأتي امل�صاركة.

 فمعرفة ال�صيء وال�صمت ه� ر�صالة، اأما الرحال الق�صري 

يف الزمن الرقمي فاأمر مقلق، وخا�صة يف مثل نهاية الف�صل، 

حيث جميع �صكان املكان الرقمي يف حال ترحال وت�صادم بني 

م�اقع اجلامعة وخدماتها. 

املجدد  اجلامعة  م�قع  يف  رقمي  تيه  حالة  يف  نحن  فعاًل 

تزيد  بنا حتى ال  �صاكنيه، فرفًقا  واملزعج يف نظر  يف نظرهم 

غربتنا. 

توقيع اتفاقية بني املدينة الطبية والهيئة العامة للغذاء والدواء للإبلغ عن الأعرا�ض اجلانبية للأدوية وحوادث 

الأجهزة واملنتجات الطبية ونظام تعقب الأدوية

تزامًنا مع معر�صها 

»العلوم« تكرم الفائزين بجوائز المسابقات العلمية

أطفال السكن الجامعى يحتفون بتأهل األخضر

كتب: �صلطان ال�ص�يرخ

ك����رم ال���دك���ت����ر حم��م��د ال��ن��م��ي 

االأكادميية  لل�ص�ؤون  اجلامعة  وكيل 

والتعليمية والدكت�ر نا�صر الداغري 

عميد كلية العل�م الطالب الفائزين 

ا�صتك�صاف  م��ع��ر���ض  م�صابقة  يف 

عمداء  لقاء  م��ع  وامل��ت��زام��ن  العل�م 

كليات العل�م يف اململكة والذي اأقيم 

يف �صهر جمادى االأول املا�صي. 

وبهذه املنا�صبة درجت كلية العل�م 

ت�صجيع  على تقدمي اجل�ائز بهدف 

طالب الكلية واجلامعة على البح�ث 

واالب��ت��ك��ار،  التطبيقية  وامل�����ص��اري��ع 

الطالب   بني  تناف�صية  بيئة  واإيجاد 

اجلائزة  وت�صكل  العملي،  ال�اقع  يف 

دعماً للم�ه�بني الإثبات ما يتميز به 

الطالب ال�صع�دي من مقدرة عالية 

وجد  اإذا  واالخ���راع  االبتكار  على 

امل�صتمر.  والت�صجيع  ال��الزم  الدعم 

اجل�ائز  على  احلا�صل�ن  والطالب 

املنجنيق  اخ�����راع  م�����ص��اب��ق��ة  ع���ن 

االإلكروين:

اأب�  تي�صر  فرا�ض  االأول  املركز 

حيمد »كلية الهند�صة«. 

املركز الثاين اإبراهيم حمد البدر 

»كلية الهند�صة«. 

فني  ت�صميم  اأج��م��ل  م�����ص��اب��ق��ة 

للروب�رت الب�صري. 

علي،  وه��اب  خالد  االأول  املركز 

الكليات  امل�صركة/  االأوىل  »ال�صنة 

العلمية«. 

املركز الثاين عبدالرحمن حممد 

العيدي، »كلية الهند�صة«. 

املركز الثالث فهد اأحمد احل�ا�ض، 

»كلية اإدارة االأعمال«. 

اأدب  م��ن  ق�صة  اأف�صل  م�صابقة 

اخليال العلمي.

عبدالرحمن  �صعد  االأول  املركز 

ال�صرثي، »كلية العل�م«.

امل��رك��ز ال��ث��اين ع��ز ال��دي��ن رائ��د 

اإبراهيم، »كلية الهند�صة«. 

املركز الثالث هياء را�صد الزنان، 

امل�صركة/الكليات  االأوىل  »ال�صنة 

العلمية«.

م�����ص��اب��ق��ة ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ه���ات��ف 

الذكية 

املركز االأول هند طالب بن طالب، 

كلية عل�م احلا�صب واملعل�مات.

اأرب��ع��ة م��ن ط��الب ابتدائية  ع��رب 

جممع امللك �صع�د بال�صكن اجلامعى 

تاأهل  مبنا�صبة  اخلا�صة  بطريقتهم 

رو�صيا  مل�نديال  ال�صع�دي  منتخبنا 

بعمل جم�صم  اأبدع�ا  2018، حيث 
واآخ��ر  العامل  كاأ�ض  يحاكي  خزف  

مت طالوؤه بالل�ن االأخ�صر، متفائلني 

الأب��ط��ال  هلل  ب���اإذن  م�صرفة  بنتائج 

االأخ�صر.

حم�د  ه���م:  ال��ط��الب  اأن  ي��ذك��ر 

وعبداهلل  العتيبي  وعمر  ال�صبعان 

باإ�صراف  اله�ميل،   ويزن  الزهراين 

ب��امل��در���ص��ة،  الفنية  ال��رب��ي��ة  معلم 

متمنني الت�فيق للمنتخب ال�طني.

3 جوائز لعلوم الحاسب 
البكال�روي��ض  طالبات  ح�صدت 

واملعل�مات  احل��ا���ص��ب  ع��ل���م  بكلية 

ال�صن�ي  بامل�ؤمتر  ج�ائز  ثالث  على 

احل��صبة  ح���ل  اجلامعية  للبح�ث 

فاز  وق��د  زاي��د.  بجامعة  التطبيقية 

الزلطيني،  حنان  الطالبات  م�صروع 

ن����رة ال��دغ��ي��م، مل��ى ال��را���ص��د، ن���رة 

ال��ده�����ض ووع���د ب��ن��ت ف��ار���ض حتت 

احل�صني  اأ�صماء  االأ�صتاذة  اإ���ص��راف 

امل�صروع  عن  عر�ض  اأف�صل  بجائزة 

فاز  وق��د   »SentimenticApp«

ال��ط��ال��ب��ات رغ���د املعجل،  م�����ص��روع 

العقيل،  اأف���ن���ان  احل�صيني،  رمي���ا 

اخليل  اأب���ا  ال�صبي وجن���الء  ط��رف��ة 

حت��ت اإ���ص��راف ال��دك��ت���رة اجل���ه��رة 

اأف�صل مل�صق علمي  الق�يز بجائزة 

عن امل�صروع »Erad«.  واأخ��راً فاز 

م�صروع الطالبات غيداء الكنهل، ربى 

املطلق  منال  الدايل،  العن�د  الثنيان، 

وملى ال�صماعيل حتت اإ�صراف االأ�صتاذة 

تهاين املانع بجائزة اأف�صل مل�صق عن 

 .»Saudi Mood« م�صروع

مدينة 
الطالبات تكرم 

المتقاعدات

اأقامت املدينة اجلامعية للطالبات م�ؤخًرا حفل تكرمي للمتقاعدات واملنتهية عق�دهن 

واحلا�صالت على ج�ائز علمية. حيث هناأت وكيلة اجلامعة ل�ص�ؤون الطالبات الدكت�رة 

اإينا�ض العي�صى اجلميع، م�ؤكدة على دور مهنة التدري�ض ال�صامية، فالعمل يف جامعة امللك 

�صع�د يجعل من �صغفنا اأمًرا مربراً، يف حني األقت الدكت�رة الهام فّيا�ض كلمة املتقاعدات 

م�ؤكدة على دعم اجلامعة امل�صتمر وب�صمات جميع من�ص�ب�ها الرا�صخة، التي تثبت باأن 

اإخال�صهن يف العمل على مر ال�صن�ات �صيظل يُثمر عرب االأجيال القادمة.


