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تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

إسعاف 3830 حالة من ضيوف الرحمن
جن��ح��ت امل��م��ل��ك��ة ك��ع��ادت��ه��ا يف 

مليون   2 م��ن  اأك��ر  مهمة  ت�سهيل 

بف�سل  1439ه�،  العام  لهذا  حاج 

من اهلل عز وجل ثم بدعم واإ�سراف 

من احلكومة الر�سيدة بقيادة خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

و�سمو   - اهلل  - حفظه  عبدالعزيز 

ويل عهده الأمري حممد بن �سلمان 

بن عبدالعزيز، حيث جندت اململكة 

اإجن��اح  اأج��ل  من  قطاعاتها  جميع 

ال�����س��ام��ي��ة يف خدمة  امل��ه��م��ة  ه���ذه 

جامعة  و�ساركت  الرحمن.  �سيوف 

للعمل  بفريقها  ممثلة  �سعود  امللك 

طالباً   ٤٠ م��ن   امل��ك��ون  التطوعي 

التخ�س�سات  خمتلف  من  وطالبة 

ال�����س��ح��ي��ة ل���ت���ق���دمي اخل���دم���ات 

العام  هذا  حج  مبو�سم  الإ�سعافية 

تقدمي  امل�ساركة  و�سملت  ١٤٣٩ه���، 

والعالجية  الإ�سعافية  اخل��دم��ات 

ل��ل��ح��ج��اج وامل�����س��اب��ني ال��ذي��ن بلغ 

 ٣٨٣٠ الفريق  تقارير  وفق  عددهم 

حالة من 34 دولة، وذلك يف احلرم 

املكي وامل�ساعر املقد�سة.

ف��ري��ق جامعة  وق���د جن��ح  ه���ذا 

امل��ل��ك ���س��ع��ود ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 

الأحمر  الهالل  هيئة  مع  بالتعاون 

حاجني  قلب  اإنعا�ش  يف  ال�سعودي 

يف  قلبيهما  نب�ش  توقف  اأن  بعد 

ي��وم ع��رف��ة، وحت��دي��داً يف اإح��دى 

حم��ط��ات ال��ق��ط��ار، وف���ور و���س��ول 

قلبي  اإنعا�ش  بعمل  قاموا  الفرقة 

النب�ش  وع���اد  للم�سابني   CPR
لهما بحمد اهلل. 

»التخطيط والتطوير« تستعد إلطالق ملتقاها 
للتخطيط  اجلامعة  وكالة  اأنهت  

التطوير  والتطوير ممثلة يف عمادة 

واجلودة ا�ستعدادها لإطالق امللتقى 

اجلامعة  ل��وك��ال��ة  ال��ث��اين  ال�سنوي 

معايل  برعاية  والتطوير  للتخطيط 

مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر 

حمرم  �سهر  خ��الل  عقده  وامل��زم��ع 

1440ه�.
حتقيق  اإىل  امللتقى  وي��ه��دف   

عدد من الأهداف منها:  الك�سف 

اجلامعة  وح��دات  دور  اأهمية  عن 

ال��ت��ط��وي��ر  وحت���ق���ي���ق  ب����ل����وغ  يف 

الت���ف���اق على  امل��رج��و حت��ق��ي��ق��ه، 

العمل  املزمع  امل�سرتكة  الأه��داف 

ع��ل��ي��ه��ا خ����الل ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي 

الآراء  ت��ب��ادل  1440/1439ه�، 
التخطيط  جمال  يف  واملقرتحات 

اململكة  روؤية  وا�ستثمار  والتطوير، 

2030  وتوجهاتها ال�سرتاتيجية، 
وتهيئة وحدات اجلامعة مبا يدعم 

وتوجهاتها   ،2030 اململكة  روؤي��ة 

ال�سرتاتيجية.

فتح باب الترشيح لبعض المناصب القيادية بالجامعة
اأعلنت اللجنة ال�ست�سارية لختيار 

على  وبناًء  واملعاهد  الكليات  عمداء 

عن  اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  توجيه 

فتحها باب القبول للرت�سيح ملن�سب 

عميد كلية اللغات والرتجمة، وعميد 

كلية العلوم الطبية التطبيقية، وذلك 

عن طريق التجديد للعميد احلايل اأو 

التعوي�ش عنه، وكذلك تقييم العميد 

احلايل والذي �ستنتهي فرتة عمادته، 

وذل���ك ع��ن ط��ري��ق ال��راب��ط ال��ت��ايل 

واملوجود يف موقع اللجنة الإلكرتوين

https://eservices.ksu.  

edu.sa/DeansSelection
   ذكر ذلك لر�سالة اجلامعة اأمني 

�سر اللجنة الأ�ستاذ جنيب الغريري، 

اإىل  ت�سعى  اجلامعة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

اختيار الأف�سل لهذه املنا�سب القيادية 

لهم  يحق  م��ن  تنبيه  اللجنة  وت��ود   .

الرت�سيح ح�سب تنظيم اإجراءات اختيار 

واملعاهد  الكليات  ع��م��داء  وتر�سيح 

يف جامعة امللك �سعود الطالع على 

ال�سمات املتوقعة يف املر�سحني ملن�سب 

جامعة  يف  واملعاهد  للكليات  عميد 

امللك �سعود واأنظمة واإجراءات اختيار 

واإر���س��ال  الكليات   عمداء  وتر�سيح 

تر�سيحاتهم على الرابط امل�سار اإليه 

الرت�سيح  ب��اب  يقفل  حيث  اأع����اله، 

1440/1/5ه�  ال�سبت  ي��وم  بنهاية 

املوافق 2018/9/15م.

وروؤ���س��اء  وك���الء  اللجنة  وت��دع��و 

الأق�������س���ام وج��م��ي��ع اأع�����س��اء هيئة 

عنها،  املعلن  الكليات  يف  التدري�ش 

للم�ساركة يف تقييم اأداء عميد كليتهم 

اخلا�ش  التقييم  من��وذج  طريق  عن 

بذلك،علماً اأن التقييم متاح حتى يوم 

ال�سبت 1440/1/5ه�.

ويتطلب الدخول اإىل هذه ال�سفحة  

ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين اخلا�ش 

ksu.edu.@ اجل��ام��ع��ة  ب��ن��ط��اق 

sa  وكلمة ال�سر املرتبطة به، حيث 
تقت�سر �سالحية التقييم على وكالء 

واأع�ساء  الأق�سام،  وروؤ�ساء  الكلية، 

هيئة التدري�ش يف الكلية املعنية، وتود 

اللجنة اأن توؤكد للجميع باأن البيانات 

�سيتم  التقييم  ه��ذا  يت�سمنها  التي 

ولن  ال�سرية،  مبنتهى  معها  التعامل 

املفا�سلة  اإج��راءات  اإل يف  ت�ستخدم 

بني املر�سحني لعمادة الكلية.
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»التربية« تكرم موظفيها المترقين

»الطبية  مسابقة ألفضل مشاريع التخرج بـ

تدشين مشروع »الترجمة« بالمدينة الجامعية

اأقامت عمادة كلية الرتبية م�ؤخراً 

حفاًل لتكرمي م�ظفيها املرتقني، وقدم 

ال�شايع  فهد   الدكت�ر  الكلية  عميد 

�شملتهم  ال��ذي��ن  للم�ظفني  التهنئة 

الرتقيات، واأ�شاد مبا بذل�ه من جهد 

واإخال�ص، �شائاًل امل�ىل عز وجل اأن 

تك�ن هذه الرتقية ع�ناً لهم وحافزاً 

لتقدمي املزيد من اجلهد والعطاء.

الإدارة  م��دي��ر  اأف���اد  جانبه  م��ن 

عبداملح�شن  الأ�شتاذ  الرتبية  بكلية 

الرتقيات  اأن  الأح��م��د  عي�شى  ب��ن 

التا�شعة«  »املرتبة  من:  كاًل  �شملت 

الأح��م��د،  عي�شى  ب��ن  عبداملح�شن 

العكر�ص،  عبدالرحمن  ب��ن  حممد 

حمزة بن مرعي الع�شريي. »املرتبة 

عبداهلل  بن  عبدالرحمن  الثامنة« 

الدوي�ص، طالل بن ح�شن ال�شهري، 

حممد بن عبداهلل الت�مي، م�شطفى 

بن ح�شني الب�علي، فهد بن حممد 

عبدالعزيز  ب��ن  �شع�د  ال��دو���ش��ري، 

البليهي، ممدوح بن حممد العي�شى، 

»املرتبة  اأحمد بن معت�ق الرباهيم. 

العتيبي،  ال�شابعة« �شع�د بن جا�شر 

م�����ش��اري ب���ن م��ن�����ش���ر امل��ن�����ش���ر، 

»املرتبة  امل��الح��ي.  اأحمد  بن  م��ازن 

ال�شاد�شة« عامر بن ح�شني العمري، 

�شالح بن من�ش�ر الزغيبي. »املرتبة 

�شامل  ب��ن  ع��ب��دال��ه��ادي  اخلام�شة« 

الثالثة« حممد  »املرتبة  القحطاين. 

نا�شر  بن  اأحمد  العجالن،  فهد  بن 

احلامد.

عبداملح�شن  الأ���ش��ت��اذ  ه��ن��اأ  كما 

املرتقني  امل�ظفني  زم��الءه  الأحمد 

وحثهم على بذل املزيد من العطاء.

ح�شر احلفل وكالء الكلية وعدد 

من روؤ�شاء الأق�شام وم�ظفي الكلية.

العل�م  كلية  عميد  م��ن  بت�جيه 

اآل  ي��زي��د  د.  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة 

ال�شيخ ومبتابعة واإ�شراف من رئي�ص 

عمر  د.  الطبية  التكن�ل�جيا  ق�شم 

الت�يجري اأقامت كلية العل�م الطبية 

التطبيقية ممثلة بق�شم التكن�ل�جيا 

اإدارة  مكتب  مع  وبالتعاون  الطبية 

امللك  مبركز  التقنية  ونقل  البتكار 

الطبية  لالأبحاث  العاملي  ع��ب��داهلل 

ب����زارة  ال�شحية  ل��ل�����ش���ؤون  ال��ت��اب��ع 

م�شابقة  م���ؤخ��راً،  ال�طني  احلر�ص 

املبنية  ال��ت��خ��رج  م�شاريع  »اأف�����ش��ل 

ع��ل��ى الب��ت��ك��ارات ال��ط��ب��ي��ة«.  وق��د 

مت الإع����الن ع��ن امل�����ش��روع لطالب 

الق�شم يف بداية ال�شنة ومت التقدمي 

تقييم  ث��م  ال��ط��الب وم��ن  م��ن  عليه 

قبل  من  املقدمة  امل�شاريع  ودرا���ش��ة 

ق�شم  من�ش�بي  من  علميتني  جلنتني 

وجلنة  بالكلية  الطبية  التكن�ل�جيا 

من مكتب اإدارة البتكار ونقل التقنية 

حيث  العاملي،  عبداهلل  امللك  مبركز 

امل�شاريع ودرا�شتها  مت الطالع على 

من  الهدف  وكان  الطلبة.  ومناق�شة 

مبداأ  تاأ�شيل  ه�  امل�شابقة  اإط��الق 

الكلية  يف  العلمي  البحث  ت�ظيف 

املرتبطة  البتكارات  بع�ص  لتفعيل 

بالقطاع ال�شحي واإمكانية تطبيقها 

اأن  املقرر  ومن  ال�اقع،  اأر���ص  على 

يتم الإعالن عن الفائزين يف الأيام 

القليلة القادمة ومن ثم اإقامة حفل 

امللك  م��رك��ز  ل��ل��ف��ائ��زي��ن يف  ت��ك��رمي 

عبداهلل العاملي لالأبحاث الطبية.

د�شنت املدينة اجلامعية للطالبات 

م�ؤخراً م�شروع »الرتجمة« بال�شراكة 

ب���ني ���ش��رك��ة ال���رتج���م���ة وم��ق��ره��ا 

دبي   - املتحدة  العربية  الإم����ارات 

اأ.  لل�شركة  التنفيذي  باملدير  ممثلة 

وجامعة  احل�شن،  حممد  بنت  ن���ر 

امللك  مبعهد  ممثلة  ���ش��ع���د  امل��ل��ك 

ع���ب���داهلل ل��ل��ب��ح���ث وال���درا����ش���ات 

ال�شت�شارية وميثلها اأ. د. �شعيد بن 

فايز ال�شعيد.

ت��ق��دمي  اإىل  امل�����ش��روع  وي���ه���دف 

وال�شت�شارية  التعليمية  اخلدمات 

وال��ت��دري��ب��ي��ة يف جم���ال ال��رتج��م��ة 

تدريبية  دورات  اإق��ام��ة  خ��الل  م��ن 

لطالبات ومن�ش�بات اجلامعة، وتاأتي 

لأه���داف  حتقيقاً  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه 

ال�شرتاتيجية   2030 اململكة  روؤي��ة 

لت�فري  املهني  بالتدريب  بالت��شع 

اح��ت��ي��اج��ات ���ش���ق ال��ع��م��ل وزي����ادة 

معدلت الت�ظيف يف اململكة.

بالتعاون مع مركز امللك عبداهلل للأبحاث الطبية

يهدف لتقدمي خدمات تعليمية وا�شت�شارية

بيئة تعليمية رائدة
ت�شتقبل جامعة امللك �شع�د يف بداية 

الطالب  وبناتها  اأب��ن��اءه��ا  ال��ع��ام  ه��ذا 

والتحفيز،  ب��ال���ش��ت��ع��داد  وال��ط��ال��ب��ات 

فهم  الدرا�شي اجلديد؛  بالعام  وتهنئهم 

بالتطلع  م�شتقبلهم  ي�شت�شرف�ن  الذين 

اإىل  ي�شع�ن  ج��دي��د  واأم���ل  روؤي���ة  اإىل 

حتقيقه.

تنطلق  والطالبات،  الطالب  اأبنائي 

التعليمية  ل��ل�����ش���ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة 

والأكادميية من روؤية وا�شحة نح� »بيئة 

جمتمع  لبناء  رائ��دة  اأكادميية  تعليمية 

برامج  »تقدمي  فيها  وتن�شد  املعرفة«، 

اأكادميية متميزة تن�شجم مع خطط التنمية واحتياجات �ش�ق العمل من 

خالل بيئة تعليمية حمفزة و�شراكة جمتمعية فاعلة«.

اإ�شافة اإىل �شعيها لالرتقاء باخلطط والربامج الدرا�شية التي ت�يل 

اهتماًما كبرياً بر�شالة العلم ال�شامية، ومناهج التفكري ال�شديدة والبحث 

العلمي التي تنه�ص جمتمعة باملخرجات التعليمية.

واأنتم  ال��ظ��الل،  وارف��ة  ثرية  جتربة  فيها  جتربتكم  لتك�ن  ذل��ك  كل 

�شركاء حقيقي�ن، نن�شد م�شاركتكم يف جميع م�شروعات هذه اجلامعة 

وخططها، وهذا ي�شتلزم منكم م�شاعفة اجلهد والبحث عن املعرفة يف 

الأول  الأ�شب�ع  ابتداًء من  للعمل على ذلك  وال�شعي  مظانها احلقيقية، 

لهذا الف�شل الدرا�شي، وعدم الرتاخي فيه ظناً بعدم اأهميته، فه� اأ�شب�ع 

له اأهميته اخلا�شة على غريه من الأ�شابيع التي تليه.

امل�شتقبل  طريق  ه�  طريق،  بداية  يف  اأقدامكم  ت�شع�ن  الي�م  اإنكم 

باملعارف  بتزويدكم  لكم  ع�ناً  فيه  �شنك�ن  الذي  اهلل،  مب�شيئة  امل�شرق 

فها هي  جميع  ال�طن،  ر�شالة  نح� حتقيق  بكم  تدفع  التي  واملهارات 

ملناق�شة  وت�شعى  البناء،  احل����ار  م��ب��ادئ  جت�شد  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج 

النتماء،  روح  تعزز  معكم  مبا�شرة  لقاءات  عقد  طريق  عن  ق�شاياكم 

وترقى بالطم�ح.

زمالئي الأعزاء (اأع�شاء هيئة التدري�ص)، نعتز بكم ونفخر بعطائكم 

واأخالقكم احلميدة التي حتفز اأبناءكم على التعلم منكم والقتداء بكم ملا 

مل�ش�ه من علمكم الرث، وخلقكم العطر، وتعاملكم الأب�ي حاملني ر�شالة 

الأنبياء.

الإرادة  لكن  و�شع�بات،  حتديات  وهناك  عظيمة،  امل�ش�ؤولية  اإن 

ال�شادقة غالبة، واأنتم من يحمل ل�اء العلم ويحر�ص على جعل املتعلم 

التدري�ص،  اأ�شاليب  وتن�يع  البناءة،  باملناق�شة  التعليمية؛  العملية  حم�ر 

التعلم  وتفعيل امل�اقع الإلكرتونية، ومنح الطالب الفر�شة ملعرفة �شبل 

عن  وذلك  احلقة،  امل�اطنة  قيمة  وا�شت�شعار  للبناء،  وت�جيههم  الذاتي، 

طريق حت�شينهم فكرياً من تيارات التطرف وال�شالل.

للجميع  متمنياً  اجلديد،  الدرا�شي  العام  بهذا  تهنئتي  اأكرر  وختاماً 

الت�فيق وال�شداد.

اأ. د. حممد بن �شالح النمي

خطة محدثة لبرامج »تقنية المعلومات«
كتبت: ه�ازن كتبي 

بكلية  املعل�مات  تقنية  يطرح ق�شم  اجلديد  اجلامعي  العام  بداية  مع 

لربنامج  املحدثة  خطته  �شع�د  امللك  بجامعة  واملعل�مات  احلا�شب  عل�م 

ثالثة  للطالبات  تتيح  والتي  اجل��دي��دة،  بحلتها  للطالبات  البكال�ري��ص 

م�شارات تخ�ش�شية تعترب من اأكرث التخ�ش�شات تط�راً وطلًبا يف ال�قت 

علم   - الأ�شياء  واإن��رتن��ت  ال�شبكات   - ال�شيرباين  الأم��ن  وه��ي:  الراهن 

التغريات  مل�اكبة  منها  لبد  �شرورة  التط�ير  هذا  مثل  اأن  كما  البيانات. 

املت�شارعة يف جمال احل��شبة وتقنية املعل�مات، ويعك�ص حر�ص اجلامعة 

مبختلف كلياتها واأق�شامها على ا�شتمرارها يف التميز العلمي والريادة ويف 

املحافظة على مكانتها بني اجلامعات العاملية. 

على  املعل�مات  تقنية  ق�شم  �شفحة  زيارة  اخلطة ميكن  على  لالطالع 

https://ccis.ksu.edu.sa/en/it م�قع جامعة امللك �شع�د

ات
يد
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ذاك
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براءة اختراع جديدة لفريق بحثي بكلية العلوم

لقاء لمعيدي ومحاضري »التربية«

»التخطيط والتطوير« تدعم المشروعات التطويرية

ن����ال ال���دك���ت���ور ي��ح��ي��ى م��ب��خ��وت 

وفريقهم  خ��ال��د  ج��م��ال  وال��دك��ت��ور 

اأ.  ���س��ل��ط��ان،   جميب  »د.  البحثي 

ن��اي��ف  د.  ال�����س��ومي��ان،  ���س��امل  د. 

بجامعة  غبوري«  حازم  د.  احلربي، 

براءة  على  العلوم  كلية  �سعود  امللك 

  SYNTHESIS« بعنوان  اخ��راع 

 AND ANTIMICROBIAL
 USE OF
 TRITHIOCARBONATE
خاللها  ومت   ،»DERIVATIVE
»م�ستق  الكيميائي  املركب  �سناعة 

فعاليته  واأثبت  الكربونيت«  ثالثي 

الوا�سعة كم�ساد ميكروبي للبكترييا 

بنوعيها والفطريات.

يحيى  الربوفي�سور  متكن  وق��د 

املركب  ه��ذا  �سناعة  م��ن  مبخوت 

اأن  رغم  واقت�سادية  بطريقة مميزة 

كلفة اجلرام الواحد من هذه املادة 

 Sigma & �سركة  يف  الكيميائية 

ي��ورو  26األف  تتجاوز   Aldrich
.»5MG-PH006245«

ومي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام ه���ذه امل���ادة 

الأوىل  ناحيتني:  من  وا�ستثمارها 

�سعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  با�ستطاعة 

 Sigma &« �سركة  م��ع  التعاقد 

كيميائية  �سركة  اأي  اأو   »Aldrich
لبيع املنتج »التقنية« حالًيا ومبا�سرة 

واأ���س��رع  كلفة  ب��اأق��ل  نقية  وب��ح��ال��ة 

املاليني  ع�سرات  تدر  حيث  اإنتاًجا، 

من الدولرات ل�سالح اجلامعة.

وال��ث��ان��ي��ة مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 

اهلل  ب��اإذن  العاجل  بالقريب  ك��دواء 

على  جت���ارب  اإج����راء  �سيتم  حيث 

اأثبت  وقد  العالج،  لهذا  متطوعني 

الفريق البحثي الفعالية البيولوجية 

اأن  بعد  �سميته  وع��دم  له  الوا�سعة 

اأج���ري���ت ع��ل��ي��ه جت����ارب ل��ك��ائ��ن��ات 

لفرة   »In-vivo« حية  واأن�سجة 

زمنية مدرو�سة بعناية. 

يف  ممثلة  ال��رب��ي��ة  كلية  اأق��ام��ت 

العليا  ل��ل��درا���س��ات  ال��ك��ل��ي��ة  وك��ال��ة 

تثقيفًيا  ملتقى  العلمي  وال��ب��ح��ث 

الكلية  وحما�سري  ملعيدي  وتوعوًيا 

اجلامعة  وك��ي��ل  م��ع  اجلن�سني  م��ن 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

الدكتور اأحمد العامري موؤخراً، حيث 

وحما�سري  معيدي  �سعادته  وج��ه 

كما  التوجيهات،  من  بجملة  الكلية 

بنينّ توجهات اجلامعة نحو البتعاث، 

ثم  ذلك،  املتبعة حيال  والإج��راءات 

بالإجابة  م�سكوًرا  �سعادته  تف�سل 

املعيدين  ا�ستف�سارات  ك��اف��ة  ع��ن 

واملحا�سرين من اجلن�سني.

تخلل امللتقى عدد من اجلل�سات، 

من�سوبي  بع�ض  تقدميها  يف  �سارك 

الكلية حول ما يهم املعيد واملحا�سر 

يف عمله وم�ستقبله الدرا�سي، كاللغة 

يف  املمار�سات  واأف�سل  الإجنليزية 

درا�ستها، واجلامعات العاملية وطرق 

الأك��ادمي��ي،  القبول  على  احل�سول 

بتجربة  الن�سائي  الق�سم  وان��ف��رد 

الإ�سراف اخلارجي امل�سرك.

عميد  ق���دم  امللتقى  خ��ت��ام  ويف 

�سكره  ال�سايع   فهد  الدكتور  الكلية 

يف  املبذولة  جهودها  على  للجامعة 

وتي�سري  واملحا�سرين  املعيدين  دعم 

كل ما قد يعيق تقدمهم، كما �سكر 

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

اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  العلمي  وال��ب��ح��ث 

يف  وت��ع��اون��ه  تفانيه  على  ال��ع��ام��ري 

خدمة الكلية ومن�سوبيها.

اخل���ط���ة  ت���ن���ف���ي���ذ  اإط����������ار  يف 

ال�����س����رات����ي����ج����ي����ة ل���ل���ج���ام���ع���ة 

واخل�����ط�����ط   ،KSU2030
اجلامعة؛  ل��وح��دات  ال�سراتيجية 

للتخطيط  اجلامعة  وك��ال��ة  عملت 

التطوير  والتطوير ممثلة يف عمادة 

للخطة  التنفيذي  »املكتب  واجل��ودة 

ال���س��رات��ي��ج��ي��ة« ع��ل��ى خم��اط��ب��ة 

وحدات اجلامعة للرفع بامل�سروعات 

املتوافقة  الأول��وي��ة  ذات  التطويرية 

للجامعة  ال�سراتيجية  اخلطة  مع 

لدعم تنفيذها.

واجلودة  التطوير  عمادة  وقامت 

باإعداد  اخلا�سة  النماذج  بت�سميم 

تنفيذ  ي�سمن  مب��ا  امل�سروع  وثيقة 

ب�سكل  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل�����س��روع��ات 

من  ال��ع��دي��د  مت�سمنة  م��رح��ل��ي، 

امل�سروع،  منها: خلفية عن  املحاور؛ 

خمرجات  امل�سروع،  اختيار  اأ�سباب 

اأوج��ه  الأداء،  م��وؤ���س��رات  امل�����س��روع، 

ال��ت��واف��ق ب���ني امل�����س��روع واخل��ط��ة 

مراحل  للجامعة،  ال�سراتيجية 

التنفيذ تف�سيلياً.

تقدمي  على  العمادة  عملت  كما 

ال���دع���م ال��ف��ن��ي ال�����الزم ل��وح��دات 

اجل��ام��ع��ة ب�����س��اأن ا���س��ت��ي��ف��اء تلك 

اإع��داد  مرحلة  خ��الل  م��ن  النماذج 

كما  اجلامعة،  بوحدات  امل�سروعات 

ب��درا���س��ة وحتكيم  ال��ع��م��ادة  ق��ام��ت 

املكتب  خالل  من  امل�سروعات  هذه 

ال�سراتيجية  للخطة  التنفيذي 

امل�سروعات  هذه  توافق  ي�سمن  مبا 

ال�سراتيجية اجلامعة  خطة  م��ع 

.KSU2030
جدير بالذكر اأن متويل امل�سروعات 

�سمل  اجلامعة  بوحدات  التطويرية 

على  تعمل  ال��ت��ي  ال��وح��دات  جميع 

ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط��ه��ا ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

ال�سراتيجية  اخلطة  مع  املتوافقة 

.KSU2030للجامعة

تكريم المشاركات في »مشروع تنمية 
األسرة« بمدينة الطالبات

بح�سور �سمو الأمرية نورة بنت حممد اآل �سعود، رئي�سة اللجنة الن�سائية 

للتنمية املجتمعية باإمارة الريا�ض، اأقامت املدينة اجلامعية للطالبات حفل 

تكرمي للم�ساركات يف مبادرات م�سروع تنمية الأ�سرة، يف امل�سرح الرئي�ض 

باجلامعة.

واأ�سارت رئي�سة اللجنة الإ�سرافية للم�سروع الدكتورة لنا بن �سعيد اإىل 

املبادرات املتنوعة يف جمالت ال�سحة والقت�ساد والتطوع والأمن الفكري 

التي قام بها م�سروع تنمية الأ�سرة، وعر�ست بعد ذلك الربنامج التفاعلي 

يتم  التي  امل�سروع  مبادرات  جميع  على  الط��الع  خالله  من  ميكن  الذي 

تنفيذها يف خمتلف املحافظات.

اإينا�ض  الدكتورة  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  اأك��دت  جانبها  من 

التي  للفر�سة  نظرا  القادمة  للمرحلة  الواعدة  »التطلعات  على  العي�سى 

تقدمها اللجنة الن�سائية للتنمية املجتمعية باإمارة الريا�ض من خالل هذا 

كما  اململكة«،  مناطق  جميع  به يف  يحتذى  رائد  خلق منوذج  امل�سروع يف 

الحتياجات  خلدمة  توجه  التي  جهودهم  على  للجميع  بال�سكر  تقدمت 

التنموية.

نورة  الأمرية  �سمو  املجتمعية  للتنمية  الن�سائية  اللجنة  رئي�سة  واأ�سادت 

جامعة  مع  املربمة  التفاقية  يف  تتمثل  التي  املميزة  بالنتائج  بنت حممد 

اململكة  روؤية  من خالل  نرى  اليوم  جميًعا  »اأننا  ذكرت  حيث  �سعود  امللك 

اأن  من  بد  ل  ولكن  رائًعا  يبدو  والتخطيط  والتطوير،  للتجديد   2030
نلتفت للفرد، فهو الع�سو الفاعل فيها كي ل تبقى التفاقيات حرباً على 

ورق، وهذا ما �ساهمت فيه جامعة امللك �سعود م�ساهمة فاعلة من خالل 

مبادرات م�سروع تنمية الأ�سرة«.

واأ�سارت �سمو الأمرية نورة بنت حممد اإىل التعط�ض ال�سديد والإقبال 

ونظًرا  الريا�ض،  منطقة  حمافظات  يف  امل��ب��ادرات  وجدته  ال��ذي  الهائل 

على  الأم��رية  �سمو  اأك��دت  ال�سا�سعة  ال�سعودية  العربية  اململكة  مل�ساحة 

ما  هو  واآمالهم  ال�سباب  »طموحات  واأن  خا�سة  اجلهود،  تكثيف  اأهمية 

ن�سعى لتحقيقه، فهو ما يحدد م�ستوى تقدم الوطن«.

ويف نهاية احلفل مت تكرمي جميع امل�ساركات يف مبادرات م�سروع تنمية 

الأ�سرة.

»التطوير والجودة« تحدث خطتها 
االستراتيجية

ك�سف الدكتور �سالح الق�سومي عميد عمادة التطوير واجلودة اأنه انطالقاً 

من حر�ض عمادة التطوير واجلودة بوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير على 

 ،KSU2030 ا�ستمرار عمليات دعم  تنفيذ اخلطة ال�سراتيجية للجامعة

العمادة موؤخراً  امل�ستقبلية، قامت  اململكة2030 وتوجهاتها  بروؤية  والتزاماً 

بتحديث خطتها ال�سراتيجية مبا ي�سمن توافقها مع اخلطة ال�سراتيجية 

للجامعة، وروؤية اململكة2030.

مرتكزات  على  ارتكزت  املحدثة  اخلطة  اأن  الق�سومي  الدكتور  واأو�سح 

اإ�سافة اإىل  2030 وتوجهاتها امل�ستقبلية،  اأهمها روؤية اململكة  عديدة من 

اجلامعي  للتعليم  امل�ستقبلية  واخلطة  للجامعة،  ال�سراتيجية  اخلطة 

التنموية  التقومي، وغريها من اخلطط  اإىل معايري  هيئة  اإ�سافة  »اآفاق« 

للدولة.

لعمادة  املحدثة  ال�سراتيجية  اخلطة  اأن  الق�سومي  الدكتور  واأ�ساف 

التطوير واجلودة تت�سمن ما يلي:

- الروؤية: قيادة منظومة التطوير واجلودة نحو التميز يف الأداء.

وتوظيف  واجل��ودة  ال�سراتيجي  التخطيط  اإدارة  تعزيز  الر�سالة:   -

روؤي��ة  لتحقيق  الرقمي  التحول  خ��الل  من  الأداء  اإدارة  لدعم  املعلومات 

اجلامعة 2030 »نحو التميز«.

دعم  تويل  واجل��ودة  التطوير  عمادة  اأن  الق�سومي  الدكتور  واأو�سح 

ورعاية وحدات اجلامعة اهتماماً كبرياً، من خالل دعم عمليات التطوير 

ي�سمن  مبا  الفني  الدعم  وتقدمي  الوحدات،  هذه  يف  تتم  التي  واجلودة 

الأولويات  من  ذلك  يعد  حيث  باجلامعة،  التطويري  احلراك  ا�ستمرار 

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  بدعم  اأ�ساد  كما  العمادة،  عليها  حتر�ض  التي 

والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي، ورعاية معايل مدير اجلامعة الدكتور 

ا�ستمرار  تدعم  اأن  �ساأنها  من  التي  الفعاليات  لكافة  العمر،  ب��دران 

باجلامعة. التطويري  احلراك 
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المدينة الطبية
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عمادات الجامعة
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لوحة الفعاليات

7 حمرم22 ذو احلجة

11 حمرم23 ذو احلجة

15 حمرم4 حمرم

9 حمرم22 ذو احلجة

14 حمرم30 ذو احلجة

20 حمرم7 حمرم

ورشةفعالية

فعاليةمؤتمر

دورةمعرض

فعاليةبرنامج

برنامجملتقى

ورشةدورة

�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

قدها

�لوقت: من ٧ م �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: موؤ�ش�شة �ملجد و�ل�شهرة

�ملكان: عدة مو�قع : مركز كوين للمر�أة - �كتيف تامي حي 

�لربيع - �كتيف تامي حي �لنفل - �أكادميية ريال مدريد

�أ�شا�شيات لغة �لإ�شارة للموظفني

�لوقت: من ١٠ �ص �إىل ٢٫٣٠ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦

�لرتفيه يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية

�لوقت: من ٨�ص �إىل ١٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: �ملوؤمتر�ت �ملتقدمة - �إي �شي �إم

�ملكان: �لريا�ص

ع�شت يا وطن �لثاين

�لوقت:من ٨�ص �إىل ١٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: معار�ص �ل�شرق �لأو�شط

�ملكان:  قاعة �أو�شا, �لريا�ص

�لدويل �ل�شعودي للمخبوز�ت و�ملعجنات ٢٠١٨

�لوقت: من ٤ م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �أعمال �ملعار�ص

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص

للموظفني

�لوقت: من ١٠ �ص �إىل ٢٫٣٠ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦

�لأول من �أجل تعليم جامعي �أف�شل لأع�شاء وع�شو�ت 

هيئة �لتدري�ص

�لوقت: من ٩ �إىل ١ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ للرجال ومهار�ت ٥ مبنى ٢٠ لل�شيد�ت

وطن عز وفخر

�لوقت: من ٤ م �إىل ٨م

�جلهة �ملنظمة: موؤ�ش�شة �ليمامة �ل�شحفية

�ملكان: موؤ�ش�شة �ليمامة �ل�شحفية

�ل�شحة �لعاملية

�لوقت: من ٨ �ص �إىل ١١٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: �إك�ص �إ�ص لتنظيم �ملعار�ص و�ملوؤمتر�ت 

�ملتخ�ش�شة

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص

�لعالقات �لعامة يف ظل روؤية ٢٠٣٠ للموظفني

�لوقت:ـ من ١٠ �ص �إىل ٢٫٣٠ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦

تاأهيل �لقياد�ت �لإد�رية للموظفني

�لوقت: من ١٠ �ص �إىل ٢٫٣٠ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦

نظام �لتح�شني �مل�شتمر »كايزن« للموظفني

�لتايخ و�لوقت: ١٤٤٠/١/٢٠هـ من ١٠ �ص �إىل ٢٫٣٠ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦
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11 ربيع اأول21 حمرم

19 ربيع اأول5 �سفر

جمادى الآخرة11 ربيع اأول

19 ربيع اأول1 �سفر

21 ربيع اأول30 �سفر

جمادى الآخرة11 ربيع اأول

معرضبرنامج

معرضملتقى

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: امل�ضطلحات املفاتيح يف حتليل اخلطاب

Paul Baker :امل�ؤلف

املرتجم: نا�ضر عبداهلل غايل

ال�ضنة: 1439

واأبرز مفكريه،  باأهم م�سطلحات حتليل اخلطاب  بالتعريف  الكتاب  يُعنى 

ويعر�س اأهم كتبه ومراجعه، كما يعالج م�سطلحات فّن حديث عهد ما زال 

امل�سارب،  املتعددة  املتداخلة  مب��س�عاته  الإمل��ام  بق�سد  ويت�سعب؛  يتط�ر 

هذا  يجعل  مما  اخلطاب،  لتحليل  ثراء  م�سدر  ه�  والتداخل  التن�ع  وذلك 

الكتاب الذي يعالج م�سطلحات هذا العلم عماًل اأقرب اإىل العمل امل��س�عي، 

فاملداخل ت�سمل كل م�سطلح له عالقة مبجال حتليل اخلطاب، والنظريات 

التي تتعلق باملفاهيم يعر�سها ويب�سط الق�ل فيها، وه� م��س�عي ب�سم�لية 

امل�سادر والعل�م التي ينطلق منها ويعاجلها.

�ضمنة الأم واحلمل

 Per Glud Ovesen يتناول كتاب »�سمنة الأم واحلمل« مل�ؤلفه

وترجمة اأمل اأحمد ف�ؤاد ال�سيد انت�سار البدانة وال�سمنة يف الآونة 

الأخرية يف كثري من املجتمعات والأعمار ويف اجلن�سني، وتاأثريها 

وما ي�ساحبها من م�ساعفات على احلمل وعلى �سحة الأم واجلنني 

على  عبء  من  ت�سيفه  وما  املجتمع،  على  ال�سلبية  واآث��اره��ا  معاً، 

املنظ�مة ال�سحية. والعالقة بني داء ال�سكري وال�سمنة.

ال���لدة  بع�سر  احلملي  ال����زن  وزي���ادة  احلمل  �سمنة  وترتبط 

والعملقة ووفيات الأجنة، مع زيادة يف خماطر التخدير، وي�ستعر�س 

الكتاب كذلك العالقة بني �سمنة الأم و�سمنة الأطفال.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

�ل�شكرتارية �حلديثة و�إد�رة �ملكاتب للموظفني

�لوقت: من ١٠ �ص �إىل ٢٫٣٠ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦

 �ل�شعودي للمخترب�ت �لطبية

�لوقت: من ١٠:٠٠ �شباحاً �ىل ٦ م�شاًء

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص, 

�لريا�ص

�للياقة �لبدنية و�حلياة �ل�شحية - �ل�شتثمار 

�لريا�شي ٢

�لوقت: من ٤م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة:�شركة عني �مل�شتقبل

�ملكان:مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص

هوريكا �ل�شعودية ٢٠١٨

�لوقت:  من ٤:٠٠ م�شاًء �إىل ١١:٠٠ م�شاًء

�ملكان: مركز �لريـا�ص �لـدويل للمعار�ص و�ملوؤمتر�ت, 

�لريا�ص

�ل�شعودي للنقل و�خلدمات �للوج�شتية

�لوقت: من ٨�ص �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة:�شركة معار�ص �لريا�ص

�ملكان:مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص

 �ل�شعودي �لدويل �لثاين لإنرتنت �لأ�شياء

�لوقت: من ٩:٠٠ �شباحاً �إىل ٨:٠٠ م�شاء

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص, 

�لريا�ص

 �لتاأمني �ل�شحي �ل�شعودي

�لوقت: من ٩�ص �إىل ٥٫٤٥م

�جلهة �ملنظمة: جمموعة �ملخت�ص

�ملكان: قاعة �لأمري �شلطان, فندق �لفي�شلية, �لريا�ص

ديكوفري ٢٠١٨ - �لريا�ص

�لوقت:  من ٤:٠٠ م�شاًء �إىل ١١:٠٠ م�شاًء

�ملكان: فندق �لفي�شلية, �لريا�ص

�ل�شعودي �لدويل لتكنولوجيا �جلو�لت وملحقاتها

�لوقت: من ١م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �ل�شدمي �ملا�شي

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص, 

�لريا�ص

ومك�ص �لثاين ع�شر

�لوقت: من ٤:٠٠ م�شاًء �إىل ١١:٠٠ م�شاًء

�ملكان: فندق �لفور�شيزنز, �لريا�ص

 �ل�شعودي �لدويل لل�شيدلة 

�لوقت: من ١٠:٠٠ �شباحاً �إىل ٦ م�شاًء

�ملكان:مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص , 

�لريا�ص

�ل�شعودي ل�شناعة �لجتماعات

�لوقت: من ٨:٠٠ �شباحاً �إىل ٤:٠٠ م�شاًء

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص, 

�لريا�ص

ذو احلجة

1439ه�

( �سبتمرب )

2018م
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يف  النا�س  مع  التعامل  يقت�ضي 

اعتماد  ال��ي��وم��ي��ة،  ظ���روف احل��ي��اة 

ق���واع���د حم�����ددة حت��ف��ظ ك��رام��ة 

الأط���راف،  جميع  وحقوق  ومكانة 

يف  حتى  جت��ري��ح،  اأو  اإ���ض��اءة  دون 

والنقد،  والعتاب  الختالف  حالت 

وي��ج��ب ع��ل��ى امل���رء ت��ق��ومي طبيعة 

تعامله مع الآخرين، وتوجيهها نحو 

الآخرين،  وفهم  ال�ضلوك  ا�ضتقامة 

فهمه  على  م�ضاعدتهم  وب��ال��ت��ايل 

وح�ضن التعامل معه.

يف  القواعد  تلك  ح�ضر  وميكن 

النقاط التالية:

احلياة،  يف  ع�ضوائًيا  تكن  ل   -

ومهارة،  وفكرة  خطة  �ضاحب  كن 

اطالعك،  وك��ر  علمك  زاد  وكلما 

زاد مرانك وجناحك.

النا�س  معاملة  ح�ضن  تعلم   -

بب�ضا�ضة  وق��اب��ل��ه��م  ب��ه��م،  واه��ت��م 

وجاملهم وامتدحهم.

- ادر�����س ال��ن��ا���س ب��وج��ه ع��ام، 

بوجه  وزم��الءك  اأ�ضحابك  وادر���س 

وميلوهم  طباعهم  واع��رف  خا�س 

وقدراتهم، وما يحبون وما يكرهون، 

من  قلوبهم  اإىل  تدخل  اأن  وح��اول 

الزاوية ال�ضحيحة.

وحاول  باأمانة،  نف�ضك  اعرف   -

اأو  امل��ن��ف��رة،  طباعك  م��ن  تغري  اأن 

وت�ضرفاتك  امل��زع��ج��ة،  ع�ضبيتك 

ال�����ض��اذة، واأن��ان��ي��ت��ك، وع��ب��و���ض��ك، 

املرموق  ال�ضخ�س  �ضتكون  عندها 

وال�ضديق املحبوب.

- لبد من بذل اجلهود واملحاولت 

اإىل  ت�ضل  حتى  امل�ضتمر  والتدريب 

اأهدافك، كن �ضبوًرا اأو مثابراً حتى 

�ضخ�ضيتك  وتنمي  ت�ضرفاتك  حتور 

ت�ضتبعد  اأن  بعد  ت�ضكيلها  وتعيد 

ال�ضفات غري املرغوب فيها، وكافح 

يف �ضبيل اإحداث التكيف حتى تغمر 

نف�ضك بال�ضالم وت�ضعد من الأعماق.

لأن  ال��ظ��روف  ا�ضطرتك  اإذا   -

طبيعة  النقد  ك��ان  اأو  اأح���ًدا  تنقد 

ال�ضليمة  الطريقة  فتعلم  عملك؛ 

حما�ضن  اأولً  ت��ذك��ر  ب���اأن  للنقد، 

ال�ضخ�س وتثني عليه، ثم عقب ذلك 

بنقد بناء رقيق، فاللباقة يف النقد، 

وتوجد  التوجيه،  ح�ضن  اإىل  ت��وؤدي 

عالقة طيبة بني الناقد ومروؤو�ضيه 

اأو اأ�ضحابه، اأو من ي�ضرف عليهم.

- اإن كنت معلماً فال ي�ضريك اأن 

تثني على تالميذك بني وقت واآخر، 

واإن كنت طالباً فال يفوتك اأن ت�ضكر 

رقيقة  بكلمة  املدر�س  اأو  املحا�ضر 

منا�ضبة.

اأن  يفوتك  فال  اإن كنت �ضيفاً   -

تثني على ح�ضن ا�ضتقبال م�ضيفك، 

لعري�س فال يفوتك  واإن كنت مهنئاً 

اأو  الثناء على ح�ضن تن�ضيق احلفل 

املنزل وامتداح ذوقهم.

والأب��ن��اء  الآب���اء  ب��ني  العالقة   -

اأك��ر  م��ن  ال��زوج��ني،  ب��ني  والعالقة 

والهدوء  للباقة  احتياًجا  العالقات 

واللطف للتاأثري ب�ضكل موؤثر و�ضاحر 

برقة،  البت�ضام  مع  امل�ضتمع  على 

حيث البت�ضامة هي ترياق التعامل 

الطيب بني النا�س.

بامل�ضرات  مرتعة  اأي��ام  من  احلياة  تخلو  ل 

الناجح هو  ب��الآلم، وال�ضخ�س  واأخ��رى حمملة 

يعطي  �ضويعات  الأي���ام  تلك  م��ن  يقتن�س  م��ن 

من  حقها  اأعماقه  يف  ت�ضكن  التي  لذاته  فيها 

احلوار ولغة التبادل املعطاءة والربجمة الفاعلة 

تنتهي من  بباقات ل  ويريها  املبدع،  الأداء  يف 

�ضلوكية  ا�ضرتاتيجيات  والتطلعات يف  الأمنيات 

متواترة من الجتهاد واملثابرة.

اإن مراجعة الذات والتاأمل يف اأحوالها تك�ضر 

الكبت وت�ضقل النف�س وت�ضحنها اإيجابًيا بالآمال 

واإخفاقاته  املا�ضي  هموم  وتزيح  والتطلعات 

بعيداً عن م�ضرح احلياة وتوقظ اآمال احلا�ضر 

وحتدياته بعزم وقوة وتطلع لالإجناز، وهنا تربز 

معاجلات  �ضوء  يف  الال�ضعور  برجمة  اأهمية 

وبراجمه  الإيجابي  بالفكر  م�ضحونة  تاأملية 

يف  يغدو  بحيث  �ضيكولوجًيا،  ال��ذات  تغذية  يف 

دينامية تتوقد طموًحا واإبداًعا.

قوانني  وف��ق  ال��ذات  برجمة  يجب  لذلك، 

والن�ضحاب  الآخ��ر  مع  والإيجابية  اجل��ذب 

اأو بذل الطاقة يف حتويل  من مواطن ال�ضلب 

طاقات  بذل  خالل  من  اإيجاب،  اإىل  ال�ضلب 

ال��ت��اأث��ري يف الآخ���ري���ن م��ن خ���الل الإي��ح��اء 

من  واخل��روج  الآخر  مع  واجل�ضدي  الروحي 

مع  التعاطي  وال�ضلب يف  الذاتي  القهر  دائرة 

من  حرة  فاعلة  ذاًت��ا  يقت�ضي  وهذا  احلياة، 

التعاطي  ط��اق��ات  يف  واإيجابية  ال���ض��ت��الب، 

مواجهة  يف  معطاءة  ومتفائلة  التحديات،  مع 

احلياة. مواقف 

اإن الهند�ضة الفاعلة للذات متنحك م�ضاحات 

ب��ال ح���دود يف ق��ي��ادة ع���وامل ال��ال���ض��ع��ور نحو 

الإيجاب والعطاء، ومتلك مبقت�ضاها ال�ضيطرة 

من  وم�ضاعرك  اأفكارك  منظومة  على  الفاعلة 

خالل توجيه ت�ضوراتك واإدراكك نحو الإيجابية 

والتخطيط  احلياة،  يف  الإب���داع  ولغة  املطلقة 

ت�ضكل  منظمة،  �ضلوكية  ل�ضرتاتيجيات  الفاعل 

مهارات  لك  وت�ضيغ  املن�ضود  ال�ضلوك  معطيات 

اخلا�ضة  ذاتك  يف  الإيجابية  الإن�ضانية  الأداء 

وكذلك يف ذوات الآخرين.

ما المقصود بمنهج »الرازي–
العضدي« في الكشف عن 

المتميزين؟
من  وتعلمها  ا�ضتخال�ضها  ميكن  التي  العرب  بع�س  هناك 

الرتاث الإ�ضالمي يف عمليات الك�ضف عن ذوي القدرات العالية، 

اأبرز الأمثلة على ذلك كيفية اختيار »الرازي« قائًما على  ومن 

البيمار�ضتان الع�ضدي يف بغداد يف عهد اخلليفة البويهي ع�ضد 

الدولة يف القرن العا�ضر امليالدي.

حيث يروي ابن اأبي اأ�ضيبعة يف »طبقات الأطباء« اأن »اخلليفة 

املن�ضوب  الع�ضدي  البيمار�ضتان  بنى  ملا  الدولة  ع�ضد  البويهي 

اإليه يف بغداد، ق�ضد اأن يكون فيه جماعة من اأفا�ضل الأطباء 

امل�ضهورين  الأطباء  من  عدداً  له  يح�ضروا  اأن  فاأمر  واأعيانهم، 

حينئذ يف بغداد واأعمالها، فكانوا متوافرين على املائة، فاختار 

منهم نحو خم�ضني بح�ضب ما علم من جودة اأحوالهم ومتهرهم 

يف �ضناعة الطب، فكان الرازي منهم، ثم اإنه اقت�ضر من هوؤلء 

اأي�ًضا على ع�ضرة، فكان الرازي منهم، ثم اختار من الع�ضرة ثالثة 

فكان الرازي اأحدهم، ثم اإنه ميز فيما بينهم فبان له اأن الرازي 

اأف�ضلهم، فجعله قائًما على البيمار�ضتان الع�ضدي«.

اأ�ضهر احلكماء يف بغداد »�ضنان بن ثابت بن قرة«  وكان من 

اإليه اخلليفة ع�ضد الدولة اأن ميتحن كل الأطباء  والذي اأوعز 

ويعطي الإجازات الطبية ملن توفرت فيهم الأهلية فقط، ومتت 

مبنهج  اأع��اله  الك�ضف  عملية  بها  متت  التي  امل��راح��ل  ت�ضمية 

الرازي-الع�ضدي يف الك�ضف عن ذوي القدرات العالية.

سيـــن 
وجيم

انقد بلباقة

فكر خارج 
الصندوق

برمجة ال شعورية للسلوك

»لن يخطط حلياتك اأف�ضل منك، 

فاأنت املهند�س املعماري لها واأنت املتحكم 

مب�ضارك وم�ضريك«.

�ألفريد مونتابرت

مفكر وفيل�سوف �أملاين »1906 - 

1997م«

صورة نقدية

شارك في التعليق على هذه 
الصورة وأرسل مشاركتك إلى 

إيميل الصحيفة قبل نهاية 
دوام يوم األربعاء القادم 

وسوف يتم نشر أجمل تعليق
RESALAH@KSU.EDU.SA
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

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

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

عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، 

اإليكم  واأت��وج��ه  قبولكم  لكم  اأب���ارك 

اأو  تختطفكم  اأن  قبل  املقالة  بهذه 

املتعرثين  توجيهات  عليكم  ت��وؤث��ر 

واملثبطني، واأهيب بكم بهذه املنا�سبة 

واملثابرة  اجل��د  على  العزمية  عقد 

والعزم والإبداع والإ�سرار، واأود اأن 

اجلوانب  ببع�ض  اآذانكم  يف  اأهم�ض 

الأكادميية، واأوجزها يف الآتي:

ال����دول����ة و���س��ع��ت اجل��ام��ع��ة   -

ومن�سوبيها  واإدارت���ه���ا  مب��راف��ق��ه��ا 

لأجلك اأنت، كون الطالب هو حمور 

العملية التعليمية وميثل البذرة التي 

حتى  دخوله  منذ  اجلامعة  تزرعها 

ي�سبح ثمرة يانعة عند تخرجه.

يف  تطرح  التي  العلمية  امل��واد   -

مبجموعها  ال��درا���س��ي��ة  ال��ق��اع��ات 

توؤهلك للتخ�س�ض املعني، فاإن كنت 

امل��واد  تلك  حم��ت��وى  م��ع  تندمج  ل 

ول تروق لك، فتاأكد اأنك يف املكان 

النظر يف  اإع��ادة  عليك  واأن  اخلطاأ 

اأن اجلامعة  اأو  اختيارك للتخ�س�ض 

لي�ست هي البيت املنا�سب لك.

اأث��ن��اء  - الن���ت���ب���اه وامل�����س��ارك��ة 

العلمي  ي��ع��زز من��وك  امل��ح��ا���س��رات 

والثقايف واملهاري ويرفع من اأ�سلوب 

حواراتك العلمية ويجعلك يف ن�سج 

فكري ومعريف عاٍل، اأما قلة النتباه 

وك����رثة الأع�����ذار وال��ت��م��ل��م��ل اأث��ن��اء 

بعدم  انطباعاً  فيعطي  املحا�سرات 

ا�ستحقاقك للقب »طالب جامعي«. 

و�سيلة  لي�ست  الخ���ت���ب���ارات   -

اآخر،  اأو لإثابة طالب  لعقاب طالب 

واإمن���ا ه��دف الخ��ت��ب��ارت يكمن يف 

قيا�ض م�ستوى املعلومات واخلربات. 

م�سريتك  يف  ت�����س��ادف  ق���د   -

ال����درا�����س����ي����ة م�����ادة 

عليك  ت�سعب  درا�سية 

فيها  ت��ر���س��ب  ورمب����ا 

وه���ذا  حت��م��ل��ه��ا،  اأو 

فحمل  طبيعي،  �سيء 

ف�سل  يعك�ض  ل  امل��ادة 

ال���ط���ال���ب ب���ق���در م��ا 

امل��ع��ل��وم��ات  اأن  يعني 

التي ح�سلت عليها مل 

الذي  للم�ستوى  ت�سل 

العملية  اإل��ي��ه  تطمح 

التعليمية.

- ح��م��ل امل�����ادة ل 

واإمن��ا  ف�سلك،  يعني 

امل��ادة  �سياغة  اإع���ادة  وج��وب  يعني 

على  لتتح�سل  اأخ��رى  م��رة  العلمية 

املعرفة املطلوبة.

- هنالك عبارات خاطئة يرددها 

املدر�سني  بع�ض  وك��ذل��ك  ال��ط��الب 

املقولة  م��ث��اًل  ال�����س��دي��د،  ول��الأ���س��ف 

ال�����س��ائ��ع��ة »ع��ن��د الم��ت��ح��ان يكرم 

العبارة ترتدد  يهان«، وهذه  اأو  املرء 

ومعناها  الخ��ت��ب��ارات  اأي���ام  ك��ث��رًيا 

كعقاب  و���س��ع��ت  الخ���ت���ب���ارات  اأن 

جزيل  وث��واب  املهمل  للطالب  مذل 

املفهوم  وه���ذا  امل��ج��ت��ه��د،  للطالب 

وخمل  خاطئ  ال��رتب��وي  العرف  يف 

ت�سحح  ول��ك��ي  التعليم،  ب��اأه��داف 

»الختبارات  نقول  ال�سابقة  العبارة 

مقيا�ض ملا حت�سلت عليه من معارف 

املقيا�ض  اأع��ط��ى  ف���اإن  وم���ه���ارات، 

عرب  ع��الج��ه  مت  منخف�سة  درج���ة 

امل��ادة«، ومثل مقيا�ض  اإع��ادة وحمل 

الختبارات التح�سيلية مثل مقيا�ض 

اختلت  ف��اإن  اجل�سم  ح���رارة  درج��ة 

درجة احلرارة مت عالج املري�ض. 

- هناك عبارات 

ي���ردده���ا ال��ط��الب 

دكتور  »ي��ا  ك��ث��رياً: 

�ساعدنا،  راع��ن��ا، 

م�ساعدتك،  نبغى 

م��ع��ن��ا،  ت��ق�����س��ر  ل 

اأن����ت ك����رمي وح��ن��ا 

دكتور  يا  ن�ستاهل، 

راع��ن��ا يف امل��ع��دل، 

خ��ل��ن��ا من�����س��ي ول 

تعقد الأمور، نبغي 

ف��زع��ت��ك ووق��ف��ت��ك 

من  ارح��م��وا  معنا، 

يف الأر�ض يرحمكم 

العبارات  هذه  ال�سماء«. كل  يف  من 

للموؤ�س�سات  ت��ن��ت��م��ي  ول  دخ��ي��ل��ة 

التعليمية. وبع�ض تلك العبارات مثل 

ن�ستاهل  وحنا  ك��رمي  اأن��ت  »راع��ن��ا، 

اإل  ا�ستخدامها  يليق  ل  اإل���خ«   ..

التي  وال�سراء  البيع  حم��الت  عند 

ت�ستخدم  اأو  فيها تخفي�ض ومراعاة 

اخلريية  للموؤ�س�سات  الدخول  عند 

ينبغي  ول  الجتماعية،  واملعونات 

باأي  العلمية  املوؤ�س�سات  يف  ذكرها 

حال من الأحوال، ومن يقولها يجهل 

ر�سالة اجلامعة.

ي��رتف��ع عن  اأن  ال��ط��ال��ب  ف��ع��ل��ى 

الدخيلة،  التعابري  بتلك  التلفظ 

العلم  تعطي  التعليمية  فاملوؤ�س�سات 

هي  اخلريية  واملوؤ�س�سات  واملعرفة، 

وال�سدقات،  امل��ع��ون��ات  تعطي  م��ن 

والأ����س���ت���اذ اجل��ام��ع��ي ل��ي�����ض م��وزع 

���س��دق��ات ب��ل ر���س��ال��ت��ه ت��ق��وم على 

اإعطاء مادة علمية تخدم الطالب يف 

املراعاة  ومفهوم  تخ�س�سه.  جمال 

اإعطاء  هو  اجلامعة  اأ�ساتذة  عند 

مادة علمية ثرية ومو�سعة اأكرث مما 

هو مقرر. 

احلكمة  ال���ط���ال���ب/ة،  ل��ي��ع��ي   -

التي تقول »ال�سيف �سيعت اللنب«. 

ل  ال��ط��الب  م��ن  ك��ث��رياً  اأن  واملعنى 

الف�سل،  نهاية  اإل يف  يبداأ ن�ساطهم 

ف��ي�����س��األ��ون ع���ن م��وا���س��ي��ع امل��ق��رر 

الختبار  يف  ال��داخ��ل��ة  وامل��وا���س��ي��ع 

واملوا�سيع املحذوفة، والطالب الذي 

ل يتابع اخلطة الدرا�سية املر�سومة 

منذ  امل���ح���ددة  العلمية  وامل���راج���ع 

�سيواجه  اأنه  �سك  ل  الف�سل  بداية 

عن  ت�ساأل  اأن  عليك  لذا  م�سكالت، 

حمتوى املادة وتو�سيفها ومراجعها، 

واأن تتابع املطلوب اأولً باأول لكي ل 

ينطبق عليك املثل »ال�سيف �سيعت 

اللنب«. 

ي���رت���ك���ب ح��م��اق��ة  ال���ط���ال���ب   -

اخلاطئة  ب��الأف��ك��ار  يعتقد  عندما 

ح�سب  ت����وزع  التالية: الدرجات 

على  ب��ن��اًء  ولي�ض  الطالب  ظ���روف 

الذي بقي عليه  الطالب  التح�سيل، 

ف�سل واحد للتخرج فاإن جناحه يف 

م�سمونة،  الأخ��ري  الف�سل  مواد  كل 

يف  ونق�ض  وف�سل  عقاب  الر�سوب 

الطالب، كرثة الرتجي وال�ستعطاف 

ل��الأ���س��ات��ذة ت��زي��د ف��ر���ض ال��ن��ج��اح 

واحل�سول على تقادير عالية. 

ابني الطالب ابنتي الطالبة، هنيئاً 

وهنيئاً  اجل��ام��ع��ة  يف  بقبولك  ل��ك 

ممن  ت��ك��ون  ولعلك  ب��ك،  للجامعة 

يرفع م�ستوى التعليم اجلامعي، فدع 

اجلامعة تفاخر بك ول تفاخر بها، 

قبل  بخريجيها  ترتفع  فاجلامعات 

معلميها.

كلية الرتبية - ق�سم علم النف�ض

عزيزتي كندا، ع�سُت على اأر�سك 

���س��ن��ني ط��وي��ل��ة، ا���س��ت��ف��دت ك��ث��رياً، 

وتعلمت كثرياً، وح�سلت موؤخراً على 

درجة الدكتوراه من اإحدى جامعاتك 

م�سهود  العلمية  �سمعتك  العريقة، 

ب��اأ���س��ره،  ال��ع��امل  م�ستوى  على  لها 

�ستى  يف  علمية  بر�سانة  تتمتعني 

موؤ�س�سات  متتلكني  املعرفة،  ف��روع 

ت�ساهم  ومتطورة،  م�ستقلة  تعليمية 

التعليمية  امل����ه����ارات  ت��ن��م��ي��ة  يف 

والب��ت��ك��ار وال��ري��ادة، وك��ل ذل��ك يف 

والبحث  للتعلم  مالئمة  مهنية  بيئة 

والبتكار والإبداع.

ما  فكل  ع���ذراً،  ك��ن��دا،  عزيزتي 

يف  اأب���داً  ل��ك  ي�سفع  ل  ب��ه  تتميزين 

اأمر  تخطي ح��دودك واخل��و���ض يف 

داخلي بحت يخ�سع لإدارة دولة ذات 

�سيادة و�سلطة ق�سائية م�ستقلة. 

ع��زي��زت��ي ك��ن��دا، ل��ق��د خ��اط��رت 

�سبيل  فعلى  كثرياً؛  وخ�سرت  كثرياً 

ناق�ست  قد  كنت  احل�سر،  ل  املثال 

مع امل�سوؤولني الكنديني اإعداد خطة 

قوي  قيادة  فريق  باإ�سراف  متكاملة 

بني  علمية  ���س��راك��ات  ودع���م  لبناء 

وكندا،  ال�سعودية  العربية  اململكة 

وكان خمططاً لهذه ال�سراكة اأن تكون 

ممثلة  �سعود  امللك  جامعة  بقيادة 

باأق�سامها  والآث���ار  ال�سياحة  بكلية 

اإدارة  وق�سم  الآث��ار،  ق�سم  الثالثة: 

ال�سياحي،  والإر�ساد  الرتاث  موارد 

وق�سم الإدارة ال�سياحية والفندقة.

لأول  تقام  رائ���دة،  �سراكة  وه��ي 

البتكار  تدعم  البلدين،  ب��ني  م��رة 

ذلك  يف  مبا  والثقايف،  الجتماعي 

العلمي  ال��ت��ع��اون  عملية  ت�سهيل 

الدرا�سات  طالب  التحاق  ال��دويل، 

متنوعة،  علمية  ب��رام��ج  يف  العليا 

دع��م ال��ب��ح��وث وب��رام��ج ال��ت��دري��ب، 

العايل  التعليم  خريجي  ن�سر  زي��ادة 

يف القطاع اخلا�ض، تطوير املهارات 

لهذه  موؤماًل  وكان  والبحثية،  املهنية 

ال���رواب���ط بني  ت��ع��زز  اأن  ال�����س��راك��ة 

القت�سادي،  الأداء  وحت�سن  بلدينا، 

ت�ساهم  متنوعة  عمل  فر�ض  وتخلق 

من  جديد  جليل  اأ�سا�ض  اإر�ساء  يف 

الباحثني واملتخ�س�سني.

امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  ت��ل��ك  ك���ل 

ال�سديد  اأ�سبحت ولالأ�سف  الواعدة 

تدخلك  ب�سبب  ورق  ع��ل��ى  ح����رباً 

ال�����س��اف��ر وامل���ت���ك���رر يف ���س��وؤون��ن��ا 

خ�سارة  �سك  بال  وه��ذا  الداخلية، 

من  فقط  واح��د  جانب  وهو  كبرية، 

كالتاأثر  لح��ق��اً  املتوقعة  اخل�سائر 

�سيا�سية،  اأخرى  ال�سلبي يف جوانب 

وجتارية، واقت�سادية.

اإ�سالمي  بلد  نحن  ك��ن��دا،  ع���ذراً 

ي��ح��ك��م ب��ال�����س��ري��ع��ة الإ���س��الم��ي��ة 

امل�ستمدة من القراآن الكرمي وال�سنة 

امل�سدران  وهذان  ال�سريفة،  النبوية 

يف  الإن�سان  حق  كفال  الت�سريعيان 

خمتلف نواحي احلياة مبا ي�سمن له 

كرامته وحريته واأن يعي�ض يف �سالم 

واأمن وعدل.

العربية  اململكة  يف  فاإننا  وعليه 

�سكل من  باأي  نر�سى  ال�سعودية، ل 

الأ�سكال اأن متلي علينا اأي دولة يف 

العامل ما يجب علينا القيام به جتاه 

اأبنائنا الذين يواجهون حكماً �سرعياً 

جناية،  من  ارتكبوه  ما  جزاء  ع��ادلً 

اأمرهم،  وولة  دينهم،  جتاه  وخيانة 

ووطنهم.  

د. حممد بن �سبيب ال�سبيعي 

كلية ال�سياحة والآثار

همسات للطالب والطالبات المستجدين

عذرًا كندا

د. خالد عبداهلل الخميس

جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

متفائلون بعزيمة منسوبينا

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

التخطيط  مت  ما  تفوق  اإجن��ازات  لتحقيق  منا  الكثري  يطمح 

لبذل  الرئي�سة  املحركات  اأحد  بالتفاوؤل  ال�سعور  هذا  ولعل  له، 

العام  مطلع  ويف  ال��ن��ج��اح،  لتحقيق  وال��ع��م��ل  اجل��ه��د  م��ن  م��زي��د 

باأن  كبري  ت��ف��اوؤل  يغمرنا  1439-1440ه��،  احل��ايل  اجلامعي 

الأهداف  نهر حتقيق  ت�سب يف  التي  الإجنازات  من  كثرياً  نحقق 

ثم  وم��ن  والتطوير؛  للتخطيط  اجلامعة  لوكالة  ال�سرتاتيجية 

.KSU2030للجامعة ال�سرتاتيجية  اخلطة 

من�سوبي  عزمية  يف  الثقة  ولعل  ع��دي��دة،  اأ�سباب  ولتفاوؤلنا 

من�سوبي  فحر�ض  ال��ت��ف��اوؤل،  ه��ذا  اأ���س��ب��اب  اأه��م  اأح��د  اجلامعة 

كافة  يف  باجلامعة  التطويري  احل��راك  ا�ستمرار  على  اجلامعة 

من�سوبي  م�ساركة  ت��زاي��د  خ��الل  م��ن  وا���س��ح��اً  ب��ات  امل��ج��الت؛ 

بعمليات  العالقة  ذات  والفعاليات  اخلطط  تنفيذ  يف  اجلامعة 

للتخطيط  اجلامعة  وك��ال��ة  حتر�ض  التي  والتطوير  التخطيط 

ا�ستمرارها. على  والتطوير 

ال�سنوية  خطتها  �سمن  العام  هذا  الوكالة  و�سعت  اهلل  وبعون 

كثرياً  حتقق  اأن  اهلل،  مب�سيئة  نتوقع  التي  الفعاليات  من  العديد 

من النجاح؛ خا�سة واأنها تلم�ض حاجة جمتمع اجلامعة، ومن هذه 

للتخطيط  اجلامعة  لوكالة  الثاين  ال�سنوي  امللتقى  الفعاليات: 

اأ�سحاب  وم�ساركة  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية  والتطوير، 

ووك��الء  اجلامعة،  وع��م��ادات  كليات  وم�سريف  عمداء  ال�سعادة 

وم�ساعدات  واجل��ودة،  للتطوير  امل�ساندة  والعمادات  الكليات 

واجلودة  التطوير  وحدات  وروؤ�ساء  واجلودة،  للتطوير  الوكيالت 

اجلامعة. بوحدات 

تتعلق  التي  العمل  وور���ض  ال��ن��دوات  من  ع��دد  تنفيذ  وكذلك 

حماور  وتتناول  اجلامعة  يف  والإداري���ة  الأك��ادمي��ي��ة  بالقيادات 

ور�سة  اإىل  اإ�سافة  باجلامعة،  التطوير  تعزيز  يف  ت�سهم  متعددة 

التي  ال��ربام��ج  وت��ك��رمي  باجلامعة،  املعتمدين  امل��راج��ع��ني  عمل 

التعليم. تقومي  هيئة  من  الرباجمي  العتماد  على  حت�سل 

امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  تنفيذ  ال�سنوية  خطتنا  تت�سمن  كما 

التطوير  »عمادة  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  بوحدات 

واجلودة، عمادة تطوير املهارات، دار جامعة امللك �سعود للن�سر، 

اإدارة  واملعلومات،  الإح�ساء  اإدارة  املجتمعية،  العالقات  مكتب 

املجتمع«. وخدمة  التدريب  مركز  الوثائق،  مركز  املخاطر، 

اإجن��ازات  اهلل  مب�سيئة  القادمة  القليلة  الأي��ام  ت�سهد  و�سوف 

واأهدافها  روؤيتها  لبلوغ  امل�ستمرة  اجلامعة  جهود  تدعم  متعددة 

ي��ك��ون ع��ام��اً ج��ام��ع��ي��اً ح��اف��اًل  اأن  ن�����س��األ اهلل  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 

املوفق. بالإجنازات، واهلل 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير



�أن  �سعودية  باحثة  ��ستطاعت 

جناح  فر�ص  �إىل  �مل��ع��وق��ات  حت��ول 

ومتيز يف جمالها، حيث عملت على 

ت�سميم مقيا�ص �قت�سادي �جتماعي 

�ملخت�سون  منه  ي�ستفيد  �ململكة  يف 

�لعامل،  يف  �لعلمي  �لبحث  وطالب 

�أن فوجئت بعدم وجوده  بعد  وذلك 

�إع���د�ده���ا  يف �ل�����س��ع��ودي��ة خ���الل 

بها،  �خلا�سة  �ل��دك��ت��ور�ه  لر�سالة 

�أمر��ص  �نت�سار  حول  ت��دور  و�لتي 

�ل�سرطان عند �لأطفال و�ملر�هقني 

على م�ستوى حمافظات �ململكة.

�سعيد  بنت  رمي  �لدكتورة  وقالت 

طب  ق�سم  يف  تعمل  �لتي  عمر،  �آل 

�لإمام  جامعة  يف  و�ملجتمع  �لأ�سرة 

�لدمام  يف  في�سل  بن  عبد�لرحمن 

�لوبائيات  علم  يف  و�ملتخ�س�سة 

�إنها خالل فرتة  و�لإح�ساء �لطبي، 

بحث �لدكتور�ه، �لتي ح�سلت عليها 

من جامعة ليدز يف بريطانيا، كانت 

باملناطق  خا�سة  �ملتوفرة  �ملقايي�ص 

�لإد�رية فقط، يف حني كانت حتتاج 

مبحافظات  خا�سة  مقايي�ص  �إىل 

�ململكة �ل� 118.

و�أو�سحت �أنها �أمام ذلك �لو�سع 

كانت �أمام خيارين، �إما تغيري فكرة 

�ل�ستمر�ر  �أو  �ل��دك��ت��ور�ه،  ر�سالة 

حتى  �ملقايي�ص  تلك  وت�سميم  بها 

من  مزيًد�  �لر�سالة  ��ستغرقت  ولو 

لتفيد  �ل��وق��ت، وه���و م��ا �خ��ت��ارت��ه 

�لعلمي،  �لبحث  ط��الب  ر�سالتها 

لدر��سة  تتجه  �لأب��ح��اث  �إن  حيث 

جمتمعات ولي�ص �أفر�ًد�.

و�أ�سارت �إىل �أن ت�سميم �ملقيا�ص، 

��ستغرق �لعمل عامني ون�سف �لعام، 

مو�سحة �أنها ��سطرت �إىل �لدخول 

متخ�س�سة  ت��دري��ب��ي��ة  دور�ت  يف 

متقدمة،  بر�مج  ��ستخد�م  تطلبت 

�ملقيا�ص  ��ستخد�م هذ�  حيث ميكن 

�ململكة  حمافظات  ��ستهد�ف  يف 

وظائف  لإيجاد  �لتي هي يف حاجة 

جديدة ومر�كز تعليمية متقدمة.

وب��ي��ن��ت �أن��ه��ا وخ���الل �إع��د�ده��ا 

حمافظة  ب���اأن  فوجئت  للمقيا�ص 

يف  �لأول  �مل��رك��ز  �حتلت  �لقطيف 

و�لجتماعي  �لقت�سادي  �ملقيا�ص 

و�حلياة  �لتعليم  م�ستوى  حيث  من 

�ل�سكن  ون���وع  �ل�����س��ي��ار�ت  ومت��ل��ك 

�أن  �لتوقعات  كانت  حيث  وملكيته، 

�لثالث  �ملحافظات  �إح���دى  ت��ك��ون 

�ل��رئ��ي�����س��ي��ة »�ل���ري���ا����ص، ج���دة �أو 

فيما  �ملركز،  هذ�  �ستحتل  �لدمام« 

جاءت حمافظة �خلرخري يف �ملركز 

�سكانها  ع��دد  لقلة  نظًر�  �لأخ���ري، 

وبعدها �جلغر�يف.

باأنه  �ملقيا�ص  عمر  �آل  وت�سف 

���س��ام��ل ل��ل��ج��و�ن��ب �لق��ت�����س��ادي��ة 

منطقة  �أو  ملجتمع  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

�سكان  ك��م��ث��ال  حم�����ددة،  ���س��ك��ن��ي��ة 

يف  �أن��ه  و�أ�سافت  �خل��ر،  حمافظة 

�لوقت �لذي تقبل فيه �ململكة على 

روؤي���ة  وم���ع  ��سرت�تيجية  ت��غ��ري�ت 

2030، تاأتي �أهمية هذه �ملقايي�ص، 
ح��ي��ث ي��ع��د ت��ك��ون ج���زء �أ���س��ا���س��ي 

�لجتماعية  �لتنمية  �أدو�ت  م��ن 

يتعلق  فيما  خا�سة  و�لقت�سادية، 

�ل�سحية،  �خل��دم��ات  ج���ودة  ب��رف��ع 

وز�رة  ��سرت�تيجية  يخ�ص  ففيما 

�ل�����س��ح��ة ف��م��ن �مل��م��ك��ن �ع��ت��ب��اره��ا 

جزًء� من مبادرة �لتنمية �مل�ستد�مة 

�ل���ت���اب���ع���ة ل�����ل�����وز�رة. وع����ن م���دى 

من  �ململكة  يف  �جل��ه��ات  ��ستفادة 

�ملقيا�ص، �أفادت باأن جميع �جلهات 

�ل�ستفادة  من  �ستتمكن  �حلكومية 

من هذ� �ملقيا�ص عند و�سع خطط 

نوًعا  �عتباره  �ملمكن  فمن  �لتنمية، 

مينح  فهو  �لأد�ء،  قيا�ص  �أن��و�ع  من 

مبدى  معرفًة  �حلكومية  �جل��ه��ات 

من  �مل��ح��اف��ظ��ات  ت��اأخ��ر  �أو  ت��ق��دم 

�لناحية �لقت�سادية و�لجتماعية.

�لتنمية  جم���ال  ي��خ�����ص  وف��ي��م��ا 

�ل�سحية، �أو�سحت �أنه ميكن �إ�سافته 

م�ستوى  على  �لأم��ر����ص  ل�سجالت 

مر�سى  ك�سجل  �ململكة  حمافظات 

تقاريرهم  يف  وغ��ريه��ا  �ل�����س��رط��ان 

�سي�سهم يف  ما  �أر�دو�،  �إن  �لر�سمية 

معرفة ترتيب �ملحافظات �قت�سادًيا 

ببياناتهم  يتعلق  فيما  و�جتماعًيا 

�مل��ن�����س��ورة، ك��م��ا مي��ّك��ن �مل��ق��ي��ا���ص 

�لباحثني من ��ستخد�مه يف �لأبحاث 

يف  �سي�سهم  ما  �أن��و�ع��ه��ا،  مبختلف 

�لرفع من جودة �لأبحاث.

مقدمة في الخدمات الطبية الطارئة

 Lawrence ت��األ��ي��ف: 
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 Criss، Hermba

Prasad
�أ���س��ام��ة  د.  ت��رج��م��ة: 

�سمرقندي

جامعة  د�ر  �إ�سد�ر: 

�مللك �سعود للن�سر

عن  م��وؤخ��ر�ً  �سدر 

�مل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  د�ر 

����س���ع���ود ل��ل��ن�����س��ر، 

ت����رج����م����ة ل���ك���ت���اب 

بحوث  يف  »مقدمة 

�لطبية  �خل���دم���ات 

 Lawrence H. Brown، تاأليف  �لطارئة« 

وق��ام   ،Elizabeth A. Criss، N. HermbaPrasad
�مل�سارك  �لأ�ستاذ  �سمرقندي،  عبد�حلليم  �أ�سامة  د.  بالرتجمة 

عبد�لعزيز  بن  �سلطان  �لأم��ري  كلية  �لأ�سا�سية  �لعلوم  بق�سم 

للخدمات �لطبية �لطارئة بجامعة �مللك �سعود.

�لأول و�لوحيد

باللغة  �ملتخ�س�ص  و�لوحيد  �لأول  �ملرجع  �لكتاب  هذ�  يعد 

�لعربية يف جمال بحوث �خلدمات �لطبية �لطارئة، و�لذي �أعّد 

يعدون  �لذين  �لباحثني  من  �لتخ�س�سات  متعدد  فريق  قبل  من 

�ملهنيني  جلميع  �ملثايل  �لدليل  يعد  كما  �ملجال.  هذ�  يف  نخبة 

�أو  معلمني  �أو  �خلدمة  مقدمي  من  كانو�  �سو�ء  و�لأخ�سائيني 

�إد�ريني �أو طلبة.

حمتويات �لكتاب

�أربعة  �سملت  �أبو�ب  خم�سة  على  �لكتاب  حمتويات  وزعت 

�لآتي: �لنحو  على  ف�ساًل  ع�سر 

هما،  �أ�سا�سيني  ف�سلني  و�سم  �أ�سا�سيات،  �لأول:  �لباب   -

�خلدمات  بحوث  منهجية  �إىل  نحتاج  مل��اذ�  �لأول  �لف�سل 

�لبحث. عملية  �لثاين  و�لف�سل  �لطارئة،  �لطبية 

ثالثة  و�سم  �لدر��سة،  مو�سوع  �ختيار  �لثاين:  �لباب   -

مو�سوع  �خ��ت��ي��ار  �ل��ث��ال��ث  �لف�سل  ه��ي:  ���س��ا���س��ي��ة،  �أ ف�سول 

حول  �ملن�سور  لالأدب  م�سح  �إجر�ء  �لر�بع  و�لف�سل  �لبحث، 

حتديد  �خلام�ص  و�لف�سل  �مل��و���س��وع«،  »�أدب��ي��ات  �مل��و���س��وع 

فر�سياته. و�سياغة  �لبحث  �سوؤ�ل 

ف�سول  ثالثة  و�سم  �لدر��سة،  ت�سميم  �لثالث:  �لباب   -

�ل��در����س��ة،  من��ط  حتديد  �ل�ساد�ص  �لف�سل  ه��ي:  �أ�سا�سية 

��ست�سارة  �لثامن  و�لف�سل  �ملناهج،  تطوير  �ل�سابع  و�لف�سل 

�لقوة. ح�ساب  و�إجر�ء  بالإح�ساء  متخ�س�ص 

ف�سلني  و�سم  �لآخ��ري��ن،  م��ع  �لتفاعل  �ل��ر�ب��ع:  �ل��ب��اب   -

�لأخ��الق��ي��ة  �لع��ت��ب��ار�ت  �لتا�سع  �لف�سل  ه��م��ا:  �أ�سا�سيني 

و�لف�سل  �ملوؤ�س�سية،  �لد�خلية/  �ملر�جعة  هيئة  وم�سادقة 

�مل�ساركة. على  �لزمالء  م�ساركة  �لعا�سر 

ف�سول  �أربعة  و�سم  �لبحث،  �إج��ر�ء  �خلام�ص:  �لباب   -

در��سة جتريبية،  �إجر�ء  ع�سر  �حلادي  �لف�سل  هي:  �أ�سا�سية 

�لعلمية،  �ملادة  وجمع  �لدر��سة  �إجر�ء  ع�سر  �لثاين  و�لف�سل 

وحتليلها،  �لعلمية  �مل���ادة  و���س��ف  ع�سر  �ل��ث��ال��ث  و�لف�سل 

�سبعة  �إىل  �إ�سافة  �لنتائج.  �إع��الن  ع�سر  �لر�بع  و�لف�سل 

مالحق.

علمياً  م��رج��ع��اً  �ل��ك��ت��اب  ه��ذ�  ي��ك��ون  �أن  �مل��رتج��م  وي��اأم��ل 

�لعلمي  �لبحث  م�ستوى  على  للمهتمني  ودلياًل  للمخت�سني 

�لطارئة. �لطبية  �خلدمات  جمال  يف  �لعليا  و�لدر��سات 

قــــــــــــــــرأت لك..

�لتخيفي  ف��ه��د  �ل��دك��ت��ور  ق���ال 

لالإح�ساء،  �لعامة  �لهيئة  رئي�ص 

بتقدمي  �ل��ب��دء  ب�سدد  �لهيئة  �إن 

در��سات �إح�سائية للقطاع �خلا�ص 

حماور  ثالثة  يف  جت��اري  باأ�سلوب 

مع  بالتعاون  وذلك  قريباً،  خمتلفة 

وعاملية  �سعودية  ��ست�سارية  مكاتب 

متخذي  ل��دع��م  �مل��ج��ال،  ه���ذ�  يف 

�لقطاع  يف  �ل���س��ت��ث��م��اري  �ل��ق��ر�ر 

�خلا�ص.

من  �ن��ت��ه��ت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  و�أك�����د 

لتقدمي  ���س��ع��ودي  ���س��ري��ك  �خ��ت��ي��ار 

�لإح�سائية  ومنتجاتها  خدماتها 

�لأول،  �ملحور  �سمن  و�ل�ست�سارية 

تنفيذ  يف  منه  لال�ستفادة  وذل��ك 

�أو  ل��ل��ق��ط��اع �خل���ا����ص  �مل�����س��اري��ع 

بيانات  على  باحل�سول  �ملهتمني 

و�����س���ح���ة وحم�������دّدة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 

��سرت�تيجية،  بطريقة  لأعمالهم 

ت�ساعد  �إح�سائية  مل�سات  وتقدمي 

�لوطن. يف دعم م�ستقبل 

و�أ�سار �إىل �أن �لهيئة �ستعمل مع 

�لبيانات  من  لال�ستفادة  �سركائها 

�لإح�����س��ائ��ي��ة و�إع������ادة ت��رت��ي��ب��ه��ا، 

وذل����ك ل��دع��م �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص 

توفري  �إن  حيث  �مل��ج��الت،  كل  يف 

لأي  ���س��رورة  و�لأرق���ام  �ملعلومات 

�أو عمل جتاري. ��ستثمار 

من  �ستعمل  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  وذك���ر 

خ�����الل ت���ل���ك �ل�������س���ر�ك���ات ع��ل��ى 

دع����م �ل���ق���ط���اع �لإح�������س���ائ���ي يف 

�ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص م��ث��ل �ل��ت��دري��ب 

و�ل����س���ت�������س���ار�ت �لإح�����س��ائ��ي��ة 

�أو  �إح�����س��ائ��ي��ة  در�����س���ات  وتنفيذ 

خا�سة  �إح�سائية  موؤ�سر�ت  بناء 

حُمدد. �قت�سادي  لن�ساط 

�ل��ه��دف  �أن  �ل��ت��خ��ي��ف��ي  و�أف�����اد 

ت��ق��دمي بُعد  �ل�����س��ر�ك��ة،  م��ن ه��ذه 

�لإح�سائي  للعمل  جديد  �إح�سائي 

للقطاع  د�عًما  ليكون  �ململكة  يف 

�خل���ا����ص ب���ال����س���ت���ف���ادة م���ن ك��ل 

يف  �لعاملية  و�لتجارب  �ملمار�سات 

�خل�سو�ص. هذ� 

مع  �لعالقة  �أهمية  على  و�سدد 

�لقطاع �خلا�ص كونه �أبرز �ل�سركاء 

من  �لوطني  �لقت�ساد  خدمة  يف 

حيث  �لإح�����س��ائ��ي،  �لعمل  خ��الل 

م�سوح  تنفيذ  على  �لهيئة  تعمل 

مثل  مهمة  ق��ط��اع��ات  يف  ج��دي��دة 

�ل���ت���اأم���ني و�مل���ن�������س���اآت �ل�����س��غ��رية 

�لأجنبي  و�ل�ستثمار  و�ملتو�سطة 

وغريهم من �لقطاعات �لتي تفيد 

للم�ستقبل. �لتخطيط  يف 

و�أكد �لتخيفي �أن »روؤية �ململكة 

�ل��ق��ط��اع  م���ع  ت��ع��ام��ل��ت   »2030
�خلا�ص ك�سريك رئي�ص يف �لتنمية 

تكاملياً  دور�ً  ل��ي��م��ث��ل  �ل��وط��ن��ي��ة 

و�ملوؤ�س�سات  �لقطاعات  ك��ل  م��ع 

�قت�ساد  �إىل  للو�سول  �حلكومية 

ت�ساركية  �أن  مبيًنا  متني،  وطني 

ما  �خلا�ص  و�لقطاع  »�لإح�ساء« 

�إل جزء من �حلر�ك �لتنموي  هي 

حتقيق  �إىل  �ل�����س��اع��ي  �جل���دي���د 

ي����ة وت��رج��م��ت��ه��ا  م�����س��ام��ني �ل����روؤ

م��دى  تعك�ص  عملية  مب��وؤ���س��ر�ت 

حتقيقها. يف  �لتقدم 

�مل��اأم��ول من  �ل���دور  �أَنّ  و�أو���س��ح 

و�لقطاع  لالإح�ساء  �لعامة  �لهيئة 

�أكرث  �أ�سبح  عام  ب�سكل  �لإح�سائي 

�أه��م��ي��ة يف ظ���ل �ل��ط��ل��ب �مل��ت��ز�ي��د 

�لدقيقة  �لإح�����س��ائ��ي��ة  ل��ل��ب��ي��ان��ات 

و�ملوؤ�سر�ت �لفعالة و�أدو�ت �لقيا�ص.

�لعامة  �لهيئة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 

لالإح�ساء تعمل عر �ستة م�سار�ت 

��سرت�تيجية  يف  تتلخ�ص  �أ�سا�سية 

�لهيئة  عمالء  على  تتمحور  عمل 

�لفعلي  �لحتياج  لتلبية  و�سركائها 

تطوير  ثم  �لإح�سائية  للمنتجات 

ومو�ءمة تلك �ملنتجات و�خلدمات 

و�ملنهجيات  �لعمليات  وحت�سني 

�لإح�����س��ائ��ي��ة و�ل��ب��ي��ان��ي��ة، و�ل��رف��ع 

م��ن م�����س��ت��وى ت��ق��ن��ي��ة �مل��ع��ل��وم��ات، 

لتُمّكن  �لرقيمة  �لتحتية  و�لبنية 

من�سة  م��ن  ل��الن��ط��الق  �مل��ن��ت��ج��ات 

مع  �ل��ت��ك��ي��ف  ع��ل��ى  ق����ادرة  �سلبة 

على  و�لرتكيز  �لتقنية،  ُمتغري�ت 

ورف��ع  �لإح�سائية  �لثقافة  ن�سر 

وتطويرها  �لُقُدر�ت  وبناء  �لوعي 

كل  وهيكلة  �لإح�سائي،  �ملجال  يف 

�ملُختلفة. و�إد�ر�تها  �لهيئة  مهام 

�أو���س��ت در����س��ة ت��رب��وي��ة ب�����س��رورة فتح 

�أن��دي��ة  لإق��ام��ة  �مل��د�ر���ص  لإد�ر�ت  �مل��ج��ال 

طالبية م�سائية على م�ستوى �ملدر�سة ح�سب 

�إمكاناتها وذلك بالتن�سيق، مع �إد�رة �لتعليم 

مدر�سة  لكل  دع��م  ميز�نية  تخ�سي�ص  م��ع 

ترغب يف فتح ناٍد خا�ص لطالبها.

جاء ذلك خالل ورقة عمل قدمها �لن�ساط 

مبحافظة  و�لتعليم  �لرتبية  ب��اإد�رة  �لطالبي 

�لن�ساط  م��دي��ري  ل��ق��اء  وذل���ك يف  �ل��ل��ي��ث، 

��ست�سافته  �ل��ذي  ع�سر  �حل���ادي  �لطالبي 

مبنطقة  و�لتعليم  للرتبية  �لعامة  �لإد�رة 

تطبيق  �إن  �لدر��سة  وقالت  للبنني.  �لريا�ص 

م�سائي  كرنامج  �لطالبية  �لأندية  م�سروع 

م�ستمر، يعد مطلباً مهماً و�سرورياً لإي�سال 

ر�سالة �لن�ساط و�مل�ساهمة يف تعزيز �لأن�سطة 

و�لثقافية  �لريا�سية  منها  �سو�ء  �لطالبية 

و�لجتماعية و�ل�سلوكية، مبا يحقق �لتن�سئة 

مو�طًنا  يكون  بحيث  و�ل�سحيحة  �ل�سليمة 

�ساحًلا لنف�سه نافًعا لدينه ووطنه.

تطبيق  ميكن  �أنه  �إىل  �لدر��سة  و�أ�سارت 

�إح���دى  �أوىل يف  ك��م��رح��ل��ة  �لأن���دي���ة  ه���ذه 

كاملجمعات  �ل��ك��رى  �لتعليمية  �مل��ن�����س��اآت 

�لتجهيز�ت،  �ملكتملة  �أو�مل��د�ر���ص  �لتعليمية 

�أيام يف  �إقامتها ملدة ثالثة  وذلك من خالل 

�لأ�سبوع كل يوم ثالث �ساعات يومًيا من بعد 

�سالة �لع�سر، ويكون عدد �لطالب بح�سب 

ف�سل  �أهمية  مع  ناٍد  لكل  �ملتاحة  �ملجالت 

�ملر�حل �لدر��سية عن بع�سها.

�ختيار  ط��رق  �أن  �إىل  �لدر��سة  ونوهت 

عن  يكون  �لأن��دي��ة  �إىل  �ملنت�سبني  �لطالب 

وميولهم،  �جتاهاتهم  يحدد  ��ستبيان  طريق 

�ملدر�سة يف  معلمي  بر�أي  �لأخذ  �أهمية  مع 

وينمي  رغباتهم  ي�سبع  مبا  �لطالب  توجيه 

ت��ت��وىل �سعب  �أن  ���س��رورة  م��ع  م��ه��ار�ت��ه��م، 

�لن�ساط كل فيما يخ�سه �لإ�سر�ف و�ملتابعة 

وذلك  ن��اٍد،  كل  يف  �ملقامة  �لفعاليات  لكل 

�لأن�سطة  ه��ذه  حتقيق  م��دى  يف  للتحقق 

�أجلها  من  �لتي  و�لأهد�ف  �لن�ساط  لر�سالة 

�أقيمت هذه �لأندية.

أكاديمية سعودية تصمم مقياسا لرفع جودة البحث العلمي

»اإلحصاء« تعتزم تقديم دراسات للقطاع الخاص.. قريبًا

دراسة تربوية تطالب بإقامة أندية طالبية مسائية
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5 عالمات تشير إلى إدمان الكافيين

شرب الحليب صباحًا مفيد لمرضى السكري والسمنة

�أن  حديثة  كندية  در��سة  �أظهرت 

�سرب �حلليب يف وجبة �لفطور ميكن 

�ل�سكر  ن�سبة  �سبط  يف  ي�ساعد  �أن 

�ل�سكري من  �لدم، لدى مر�سى  يف 

�ل�سعور  �لثاين، وي�ساعد على  �لنوع 

يجعله  ما  �ليوم،  مد�ر  على  بال�سبع 

مفيًد� بالن�سبة للم�سابني بال�سمنة.

�ل���در�����س���ة �أج����ر�ه����ا ب��اح��ث��ون 

ب��ج��ام��ع��ت��ي ج��وي��ل��ف وت���ورن���ت���و يف 

دوري��ة  يف  نتائجها  ون�سرو�  ك��ن��د�، 

 »Journal of Dairy Science«

�لعلمية.

�لدر��سة،  نتائج  �إىل  وللو�سول 

فح�ص �لباحثون �آثار تناول �حلليب 

�لإفطار  حبوب  مع  �لربوتني  عايل 

جلوكوز  على  �لكربوهيدر�ت  عالية 

و��ستهالك  �ل�سبع  وم�ساعر  �ل��دم 

�لطعام يف وقت لحق يف �ليوم، يف 

من  جمموعة  على  �أجريت  در��سة 

�لأ�سخا�ص بينهم م�سابون بال�سكري 

من �لنوع �لثاين.

ووجد �لباحثون �أن �حلليب �لذي 

يقلل  �لإفطار  �إ�سافته حلبوب  متت 

بعد  �ل��دم  يف  �جللوكوز  تركيز  من 

�نخفا�ص  �إىل  ي���وؤدي  كما  �لأك����ل، 

مقارنة  �ل��ي��وم،  م��د�ر  على  �ل�سهية 

باملجموعة �لتي مل تتناول �حلليب.

�أن عملية  �إىل  و�أ�سارت �لدر��سة 

�لكازين  وب��روت��ي��ن��ات  �ل��ل��ن  ه�سم 

�ملوجودة ب�سكل طبيعي يف �حلليب، 

تبطئ  �لتي  �ملعدة  هرمونات  تطلق 

ع��م��ل��ي��ة �ل��ه�����س��م، م���ا ي���زي���د من 

ه�سم  ويعمل  ب��الم��ت��الء،  �ل�سعور 

هذ�  حتقيق  على  �للن  بروتينات 

�لتاأثري ب�سرعة �أكرب، يف حني توفر 

طويل  ت��اأث��ري�ً  �ل��ك��ازي��ن  بروتينات 

�لأمد لل�سبع.

جوف،  دوغ��ال���ص  �لدكتور  وق��ال 

»�لأم��ر����ص  �إن  �لبحث  فريق  قائد 

�ل�ستقالبية �آخذة يف �لرتفاع على 

�لإ�سابة  و�أ�سهرها  �لعامل،  م�ستوى 

بال�سكري من �لنوع �لثاين و�لبد�نة، 

لتطوير  كبرية  حاجة  هناك  لذلك 

من  للحد  غ��ذ�ئ��ي��ة  ��سرت�تيجيات 

من  �مل��ر���س��ى  لتمكني  خم��اط��ره��ا 

حت�سني �سحتهم �ل�سخ�سية«.

�لدر��سة  »ه��ذه  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 

ت��وؤك��د �أه��م��ي��ة ���س��رب �حل��ل��ي��ب يف 

وقت �لإفطار للم�ساعدة يف �له�سم 

وللم�ساعدة  للكربوهيدر�ت  �لبطئ 

يف �حلفاظ على �نخفا�ص م�ستويات 

�أن  يجب  ل��ذل��ك  �ل���دم،  يف  �ل�سكر 

ت�سجع نتائجها على �سرورة ت�سمني 

�حلليب يف وجبة �لإفطار«.

فحص تجريبي للنظر قد يرصد 
الزهايمر

ك�سف باحثون عن تقنية ل تز�ل يف مر�حلها �لتجريبية من �ساأنها 

�ألزهامير عن طريق فح�ص  �لإ�سابة مبر�ص  �إ�سار�ت  بر�سد  �ل�سماح 

ب�سيط ل�سبكة �لعني.

من  فريق  ر�قب  �لعني،  �أطباء  عادة  ي�ستخدمها  ب��اأد�ة  وبال�ستعانة 

لدى  وك��ان  �لعني،  �سبكية  يف  ت�سرر�ً  �ملر�سى  بع�ص  ل��دى  �لباحثني 

هوؤلء �ملر�سى بوترية �أعلى �آثار يف �جل�سم لربوتينات مت�سلة مبر�ص 

�لزهامير، ما يدفع �إىل �لعتقاد بوجود ر�بط حمتمل بني �لظاهرتني.

من جانبه، قال �أ�ستاذ طب �لعني بجامعة و��سنطن يف �سانت لوي�ص 

�إن »�أكرثيتنا لديهم منطقة �سغرية خالية من �لأوعية �لدموية يف و�سط 

�أعلى درجات �لدقة يف �لنظر  �سبكية �لعني، هذ� �ملكان �مل�سوؤول عن 

بدرجة  �أكرب  كانت  �لدموية  �لأوعية  من  �خلالية  �ملنطقة  لدينا«. هذه 

قبل  ما  �ملرحلة  �لزهامير يف  �مل�سابني مبر�ص  �لأ�سخا�ص  لدى  كبرية 

�ل�سريرية.

ون�سرت نتائج هذه �لدر��سة يف جملة »جاما �أوفتلمولوجي« �لطبية 

عينة  وه��ي  �لتجربة،  يف  فقط  مري�ساً   30 �سارك  وق��د  �لأمريكية، 

حمدودة جتعل من �ل�سروري �إجر�ء جتارب جديدة على م�ستوى �أكرب. 

وقد كان معدل �أعمارهم يقرب من 75 عاماً ومل تكن لديهم �أي �أعر��ص 

ملر�ص �لزهامير.

�إىل ذلك، مل تتابع �لدر��سة �أو�ساع �ملر�سى مع مرور �لزمن للتحقق 

ما �إذ� كانو� �أ�سيبو� فعاًل مبر�ص �لزهامير �أم ل.

دوغ  �سو�سايتي«،  »�لزهامير  جمعية  يف  �لبحوث  مدير  قال  ب��دوره، 

بر�ون، �إنه »يجب �إجر�ء �لتجربة على عدد �أكرب من �لأ�سخا�ص خالل 

فرتة �أطول قبل ��ستخال�ص �أي نتيجة«.

وميكن ملر�ص �لزهامير �أن يبد�أ باإحلاق �لأذى بالدماغ حتى عقدين 

قبل �أوىل حالت فقد�ن �لذ�كرة و�ل�سطر�بات �لع�سبية.

�ملركزي  �لع�سبي  �لنظام  بني  تر�بطاً  ثمة  �أن  �لباحثون  ويو�سح 

تنعك�ص يف خاليا  �أن  �لدماغية  للتغري�ت  تالياً  �لعني، وميكن  و�سبكية 

�سبكية �لعني.

ويف �ملبد�أ، ر�سدت �أوىل �إ�سار�ت �لزهامير عن طريق فح�ص ب�سري 

�حلالية  �لتقنية  مع  مقارنة  �أقل  باأوجاع  يت�سبب  كما  �أقل  مبالغ  يكلف 

�ملقطعي  �لت�سوير  طريق  عن  باملر�ص  �ملت�سلة  �لربوتينات  لر�سد 

بالإ�سد�ر �لبوزيرتوين »بي �إي تي �سكان« �أو �سحب �خلزعة.

ثمة  لكن  �لزهامير،  من  �ساٍف  ع��الج  �أي  حالياً  يتو�فر  ل  كذلك 

عالجات حمدودة �سد �لأعر��ص �ملتمثلة ب�سكل رئي�سي بال�سطر�بات 

يف �لوظائف �لإدر�كية.

عالقة غريبة بين الربو واضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط
�سلة  وج��ود  �إىل  حديثة  در��سة  �أ���س��ارت 

قوية رمبا تربط بني مر�ص �لربو و��سطر�ب 

�لن�ساط مما يجعل  نق�ص �لنتباه مع فرط 

لالإ�سابة  عر�سة  �أك��رث  باأحدهما  �مل�سابني 

بالآخر، بح�سب رويرتز.

در����س��ة   49 بيانات  �لباحثون  وفح�ص 

يف  �سخ�ًسا   210363 فيها  �سارك  �أ�سغر 

�ملجمل من مر�سى ��سطر�ب نق�ص �لنتباه 

مليون   3.1 م��ن  و�أك���رث  �لن�ساط  ف��رط  م��ع 

�آخرين غري م�سابني به.

 17% نحو  �أن  �إىل  �لدر��سة  وتو�سلت 

مع  �لنتباه  نق�ص  با�سطر�ب  �مل�سابني  بني 

فرط �لن�ساط هم من مر�سى �لربو مقارنة 

بن�سبة 11.5 باملئة فقط بني غري �مل�سابني 

بال�سطر�ب.

و�أ�سافت �لنتائج �أن %8.8 من �مل�سابني 

مقارنة  �ل�سطر�ب  هذ�  من  يعانون  بالربو 

�مل�سابني  غ��ري  ب��ني  ف��ق��ط   5.6% بن�سبة 

بالربو.

�إىل  �ل��در����س��ة  خل�ست  ع���ام،  وب�����س��ك��ل 

�لإ�سابة  خطر  تزيد  بالربو  �لإ���س��اب��ة  �أن 

با�سطر�ب نق�ص �لنتباه مع فرط �لن�ساط 

و�لعك�ص   % و53   45 ب��ني  ت���رت�وح  بن�سبة 

�سحيح.

�لباحثني  كبري  كورتيز  �سامويل  وق��ال 

�ساوثامبتون  جامعة  من  وه��و  �لدر��سة  يف 

هناك  تكون  �أن  �ملحتمل  »من  بريطانيا  يف 

�أكرث  �لأطفال  بع�ص  �أدمغة  جتعل  تغيري�ت 

�لنتباه  نق�ص  با�سطر�ب  لالإ�سابة  عر�سة 

و�أ�ساف:  مًعا«.  و�لربو  �لن�ساط  ف��رط  مع 

تتعلق  م�ساكل  تكون  �أن  �أي�ًسا  �ملحتمل  »من 

تزيد  �لنوم  �أثناء  �لتنف�ص  كا�سطر�ب  بالنوم 

من �حتمال �لإ�سابة بهما مًعا«.

»لن�سيت  دوري����ة  يف  �ل��ب��اح��ث��ون  وك��ت��ب 

�أم��ر����ص  �أك��رث  ه��و  �ل��رب��و  �أن  �سايكايرتي« 

�جلهاز �لتنف�سي �ملزمنة �سيوًعا حول �لعامل، 

�إذ يقدر عدد �مل�سابني به بنحو 358 مليون 

با�سطر�ب  �مل�سابني  ن�سبة  وت�سل  �سخ�ص. 

نحو  �إىل  �لن�ساط  فرط  مع  �لنتباه  نق�ص 

%5 من �لأطفال يف �سن �ملدر�سة و2.5% 
من �لبالغني على م�ستوى �لعامل.

�لربو  بني  �ل�سلة  �أن  �لباحثون  ولح��ظ 

بعد  حتى  قائمة  ظلت  �ل���س��ط��ر�ب  وه��ذ� 

�أخرى ميكن  �أن و�سعو� يف �لعتبار عو�مل 

�لولدة  عند  �لأم  �سن  مثل  موؤثرة  تكون  �أن 

�لو�لدين  ل��دى  و�ل��دخ��ل  �لتعليم  وم�ستوى 

ووزن �لطفل عند �لولدة �إىل جانب �لإ�سابة 

باإكزميا �لأطفال.

�أجنيو-بلي�ص  جي�سيكا  �لباحثة  وكتبت 

مقالة  لندن  يف  كوليدج  كينغز  جامعة  من 

مر�فقة للدر��سة قالت فيها �إن �أعر��ص �أحد 

عر�سة  �أك��رث  �مل�ساب  جتعل  رمبا  �ملر�سني 

لالإ�سابة بالآخر.

�ملعاناة  �لربو  ملر�سى  »ميكن  و�أ�سافت: 

�لليل مما  �لتنف�ص يف  و�سعوبة  �ل�سعال  من 

����س��ط��ر�ب نق�ص  �أع��ر����ص  ي�سفر ع��ن  ق��د 

�لنتباه مع فرط �لن�ساط، ويحتمل �أن توؤدي 

�ملرتبطة  و�لجتماعية  �لنف�سية  �ل�سغوط 

باأعر��ص ��سطر�ب نق�ص �لنتباه مع فرط 

�لن�ساط �إىل تقلبات يف وظائف �ملناعة مما 

قد يت�سبب يف �أعر��ص �لربو �أو يفاقمها«.

�أن  �ملحتمل  من  �أنه  �إىل  كذلك  و�أ�سارت 

لالإ�سابة  ي���وؤدي  م��ا  ه��و  �آخ��ر  �سبب  يكون 

من  »�لكثري  وقالت:  و�ل��رب��و.  بال�سطر�ب 

نق�ص  و��سطر�ب  بالربو  �لإ�سابة  عو�مل 

�لنتباه مع فرط �لن�ساط ور�ثية ورمبا يكون 

جينًيا  عر�سة  �أك��رث  هم  �لذين  �لأ�سخا�ص 

للربو �أكرث عر�سة �أي�ًسا من �لناحية �جلينية 

لالإ�سابة بال�سطر�ب«.

يدركون  ل  �لعامل  �لكثريون حول 

ن���وع من  �ل��ك��اف��ي��ني ه��ي  �أن م����ادة 

�لعقاقري ذ�ت �لتاأثري �لنف�سي، وقد 

بع�ص  �ملخدر�ت يف  تاأثري  لها  يكون 

�لأحيان، و�لكافيني موجود يف �أكرث 

فمثاًل  �لنباتات،  من  نوعاً   60 من 

و�لكاكاو  و�ل�ساي  �لقهوة  جندها يف 

و�ل�سوكولتة، كما �أن �لكافيني يدخل 

وم�سروبات  �لغازية  �مل�سروبات  يف 

�لطاقة وغريها.

�لإف��ر�ط يف  من  �لأطباء  ويحذر 

�ملتعددة،  ب�سوره  �لكافيني  ت��ن��اول 

يت�سبب  ق��د  لأن��ه  �لقهوة،  وخا�سة 

يف �لإ�سابة بحالة من �لإدمان دون 

�لذي  �لتقرير  بح�سب  وذلك  ق�سد، 

بو�ست  هيلث  »دي��ل��ي  م��وق��ع  ن�سره 

حيث   ،»Daily Health Post
على  تدل  �أعر��ص   5 �لتقرير  حدد 

ومن  للكافيني،  �ل�سخ�ص  �إدم����ان 

��ست�سارة  �حلالة  هذه  يف  يجب  ثم 

�لطبيب من �أجل �لعالج.

* �ل�������س���د�ع �مل���زم���ن �ل��ي��وم��ي: 

كمية  �أن  هولندية  در����س��ة  ك�سفت 

مللي   100 تتجاوز  ل  �لكافيني  من 

غر�م يومياً كفيلة بالت�سبب بال�سد�ع 

تكون  ق��د  �لكمية  وه���ذه  �مل��زم��ن، 

من  قطعة  �أو  �لقهوة  م��ن  فنجاناً 

�أو فنجانني من  �ل�سوكولتة �لد�كنة 

�ل�ساي، �أو قر�سني من �مل�سّكن �لذي 

يدخل �لكافيني يف تركيبه.

* �رتفاع م�ستوى �ل�سكر يف �لدم: 

�أغ�سط�ص  يف  ن�سرت  در��سة  �أثبتت 

يف  يت�سبب  �ل��ك��اف��ي��ني  �أن   2013

حيث  �جللوكوز،  تو�زن  يف  تغيري�ت 

تركيز  م�ستوى  �رت��ف��اع  يف  يت�سبب 

يت�سبب  �أنه  كما  �لدم.  �جللوكوز يف 

ل��دى  �ل�سكر  م�ستوى  �رت��ف��اع  يف 

�لنوعني �لأول  �ل�سكري من  مر�سى 

و�لثاين.

�إذ�  حم����دود:  �أك���ادمي���ي  �أد�ء   *

�سعرت بانخفا�ص يف م�ستوى �أد�ئك 

يكون  فقد  �لعملي  �أو  �لأك��ادمي��ي 

تو�سلت  فقد  �ل�سبب!  هو  �لكافيني 

�لإف����ر�ط  �أن  �إىل  ح��دي��ث��ة  در����س��ة 

يف ت���ن���اول �ل��ك��اف��ي��ني ي��ت�����س��ب��ب يف 

للمر�هقني  �سعيف  �أك��ادمي��ي  �أد�ء 

و�ل�سباب، وقد يزد�د �لأمر �سوء�ً �إذ� 

ما مت خلط �مل�سروبات �لتي حتتوي 

على �لكافيني مع �لأدوية �لتي يدخل 

�لكافيني يف تركيبها.

يوؤثر  و�مل����ز�ج:  �ل�سلوك  تغري   *

�لكافيني ب�سكل مبا�سر على �ل�سلوك 

و�ملز�ج حيث يوؤدي �إىل زيادة �إفر�ز 

�لأدري���ن���ال���ني �ل����ذي ت��ف��رزه �ل��غ��دة 

�لكظرية، وبالتايل �إىل زيادة �لتوتر 

�لع�سبي و�لأرق، وعلى �لأغلب يكون 

معدل  يف  ب��زي��ادة  م�سحوباً  ذل���ك 

�سغط  ي��رف��ع  مم��ا  �لقلب  �سربات 

�لدم.

�مل�ستمرة:  �ملعدة  ��سطر�بات   *

ت���وؤدي �ل��زي��ادة �مل��ف��رط��ة يف �سرب 

ه�سمية  ��سطر�بات  �إىل  �لكافيني 

�مل�ستمرة  �مل��ع��دة  ب��ح��رق��ة  و���س��ع��ور 

لأنه ي��وؤدي �إىل زي��ادة �إف��ر�ز حم�ص 

�ل��ه��ي��دروك��ل��وري��ك، مم��ا ي��زي��د من 

خماطر حدوث قرحة �ملعدة.



جديد  »�سيرباين«  تهديد  ت�سدر 

على  ق���ادر  وه��و  الأخ��ب��ار،  عناوين 

الكمبيوتر،  اأجهزة  معظم  ا�ستغالل 

 »NetSpectre« وي�سمى  ال��ي��وم، 

اكت�سافه  ومت  اإلكرتوين،  خبري  وفق 

الباحثني  قبل فريق من  من  موؤخراً 

الأم��ن��ي��ني، وه���و ال��ب��دي��ل اجل��دي��د 

ال�سيربانية  الهجمات  عائلة  ع��ن 

.»Spectrum«

ب��ال��ه��ج��وم   Specter ي���ق���وم 

رقاقات  مميزات  اإح��دى  وا�ستغالل 

 speculative وت�سمى  الت�سغيل 

ت�سميمها  مت  ال��ت��ي   execution
اأداء  اأج���ل حت�سني  م��ن  ب��الأ���س��ا���س 

وح����دة امل��ع��اجل��ة امل���رك���زي���ة، لكن 

امل��ج��رم��ني الإل��ك��رتون��ي��ني ط���وروا 

وبات  امليزة،  طريقة ل�ستغالل هذه 

 Specter باإمكانهم تطوير هجمات

اأج��ه��زة  وت���خ���دع  ت�ستغلها،  ال��ت��ي 

ت�سريب  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  الكمبيوتر 

املعلومات احل�سا�سة.

اأجهزة  كل  ف��اإن  خ��رباء،  وح�سب 

عر�سة  تقريباً  احلديثة  الكمبيوتر 

من  اأنه  ويف حني  التهديدات،  لتلك 

هجمات  اإ���س��الح  يتم  اأن  املحتمل 

»Specter« فاإنه ل ميكن حلها عن 
وحدها،  الربامج  حت�سينات  طريق 

وللتخفيف من التهديد ب�سكل كامل، 

يف  تغيري  لإج���راء  احتمالية  هناك 

بنية معالج اجلهاز نف�سه.

ال�سابقة  الإ�����س����دارات  وك��ان��ت 

خطرية   »Spectre« هجمات  من 

ظهر  الآن  ولكن  الكفاية،  فيه  مبا 

ويحمل   ،NetSpectre ت��ه��دي��د 

ج��دي��دة،  هجومية  اإم��ك��ان��ي��ات  معه 

ت�سري اإىل اأنه على و�سك اأن ي�سبح 

الآن،  عليه  يظهر  اأكرث خطورة مما 

وتكمن خطورة الهجمة يف الو�سول 

اإىل كلمات املرور ومفاتيح الت�سفري 

وغريها من املعلومات احل�سا�سة.

alarabiya :امل�صدر

تقنية36  العدد 1309 - الأحد 22 ذو احلجة  1439هـ املوافق 2 �سبتمرب 2018م14

ميزة جديدة إلدارة وقت 
المشاهدة على يوتيوب

عمدت �سركة جوجل اإىل تو�سيع جمموعة اأدوات ال�سحة الرقمية 

يوتيوب،  الفيديو  م�ساركة  مبن�سة  اخلا�سة   Digital Wellbeing
عرب اإ�سافة ميزة جديدة حت�سب مقدار الوقت الذي ق�ساه امل�ستخدم 

.»Time Watched« يف م�ساهدة مقاطع الفيديو

وتتمثل الفكرة يف اأن هذه امليزة �سوف ت�سمح للم�ستخدمني بالتحكم 

الذي  الوقت  على  قيود  وو�سع  امل�ساهدة  �سلوك  يف  اأف�سل  ب�سكل 

يق�سونه على يوتيوب، من خالل ميزات التطبيقات الأخرى التي تذكر 

اإبالغ  بوجوب اأخذ وقت ا�سرتاحة، وتعمد ميزة »مراقبة الوقت« اإىل 

م�ستخدمي يوتيوب مبقدار الوقت الذي ق�سوه اليوم واأم�س وعلى مدار 

الأيام ال�سبعة املا�سية يف م�ساهدة الفيديوهات.

وكانت �سركة جوجل قد بداأت يف الآونة الأخرية، اإىل جانب في�سبوك 

واآبل، بتحمل امل�سوؤولية عن الطبيعة املدمرة لالأجهزة واخلدمات التي 

كانت م�سممة ل�ستغالل نقاط ال�سعف يف علم النف�س الب�سري، وهي 

جوجل  وحتاول  القرارات،  لتلك  املق�سودة  غري  العواقب  الآن  تواجه 

 Digital معاجلة هذه امل�سكلة الآن من خالل ميزات ال�سحة الرقمية

Wellbeing �سمن منتجاتها، مبا يف ذلك نظامها الت�سغيلي لالأجهزة 
املحمولة اأندرويد وبريدها الإلكرتوين جيميل Gmail وتطبيق ال�سور 

من  وغريها  يوتيوب  الفيديو  م�ساركة  ومن�سة   Google Photos
املنتجات.

 Google I/O وقدمت ال�سركة خالل موؤمترها ال�سنوي للمطورين

2018 يف �سهر مايو/اأيار من هذا العام جمموعة من عنا�سر التحكم 
 Take« مل�ستخدمي يوتيوب، مبا يف ذلك التذكريات لإيقاف امل�ساهدة

a Break« وامليزات التي من �ساأنها تعطيل اأ�سوات التنبيهات لفرتات 
التنبيهات على �سكل  للم�ستخدم باحل�سول على  الوقت وال�سماح  من 

ميزة  لطرح  قريًبا  ت�ستعد  اإنها  الوقت  ذلك  وقالت جوجل يف  موجز، 

»Time Watched«، والتي �سوف تظهر يف قائمة احل�ساب.

وميكن للم�ستخدم عند و�سول امليزة زيارة ملفه ال�سخ�سي يف قائمة 

مت  ال��ذي  الوقت  ذلك  يف  مبا  الإح�سائيات،  على  لالطالع  احل�ساب 

اإنفاقه يف م�ساهدة مقاطع الفيديو �سمن الأوقات املختلفة، بالإ�سافة 

اإىل املعدل اليومي للم�ساهدة، وتقول ال�سركة اإن هذه املعلومات حت�سب 

اأنه يف حال مت  يعني  وهذا  يوتيوب،  امل�ساهدة يف  �سجل  اأ�سا�س  على 

و�سع  يف  م�ساهدتها  اأو  امل�ساهدة  �سجل  من  الفيديو  مقاطع  حذف 

الت�سفح املتخفي، فلن يتم احت�سابها.

اأنه يف حال قام امل�ستخدم باإيقاف ال�سجل ب�سكل موؤقت، فلن  كما 

 »Time Watched« ميزة  ومتنح  الإح�����س��اءات،  تتبع  من  يتمكن 

امل�ستخدم فهًما اأف�سل ملقدار الوقت املنفق �سمن يوتيوب ونظرة اأو�سح 

عن عاداتهم يف ال�ستخدام، بحيث ميكن حتديد احلد الأق�سى للوقت 

لأخذ  تذكريات  وتعيني  املن�سة،  �سمن  اإنفاقه  امل�ستخدم  يريد  الذي 

اإمكانية تلقي تنبيه واحد يحتوي على خال�سة  ا�سرتاحة، ف�ساًل عن 

اأي�ًسا  ميكن  كما  يختاره،  الذي  الوقت  يف  بالكامل  يوتيوب  اإ�سعارات 

خالل  الهتزازات  واإيقاف  التايل  للفيديو  التلقائي  الت�سغيل  تعطيل 

فرتة زمنية حمددة.
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فيسبوك تجاهد للحفاظ على الشباب
تكافح من�سة في�سبوك للمحافظة 

من  ال�����س��ب��اب  بجيل  �سلتها  ع��ل��ى 

اأن املن�سة  امل�ستخدمني، حيث يبدو 

التطبيق  ل�سالح  بريقها  فقدت  قد 

باعتباره  ���س��ات،  ���س��ن��اب  امل��ن��اف�����س 

الوجهة الرقمية املف�سلة للمراهقني 

ه���ذا ال���ع���ام، وب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة ه��ذا 

���س��ات، وال��ذي  ف���اإن �سناب  ال��ع��ام، 

تختفي  التي  الر�سائل  ميزة  لديه 

التقليدية،  غري  ال�سور  ومر�سحات 

احل�سول  �سباق  يف  ف��از  ق��د  يكون 

على امل�ستخدمني املراهقني، بحيث 

من املفرت�س اأن ي�سبح التطبيق اأكرث 

من�سات التوا�سل الجتماعي �سعبية 

ال�سباب  جليل  املتحدة  اململكة  يف 

و   18 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين 

24 عاماً.
عن  �سادر  جديد  لتقرير  ووفقاً 

 ،eMarketer سركة اأبحاث ال�سوق�

ف��اإن��ه م��ن امل��ت��وق��ع اأن ت��ن��م��و ه��ذه 

ال�����س��ري��ح��ة ال���دمي���وغ���راف���ي���ة من 

امل�ستخدمني لدى �سناب �سات باأكرث 

عام  يف  م�ستخدم  األ���ف   350 م��ن 

2018، لت�سل اإىل اأقل بقليل من 5 
ماليني م�ستخدم، اأي حوايل 31 يف 

املئة من جممل م�ستخدمي التطبيق 

عددهم  البالغ  املتحدة  اململكة  يف 

مما  �سخ�س،  مليون   16.2 ح��وايل 

لأول  في�سبوك  على  متقدماً  يجعله 

مرة يف اململكة املتحدة.

للعام  في�سبوك  يعاين  اأن  ويتوقع 

الثاين على التوايل من تراجع اأعداد 

امل�ستخدمني ال�سباب، الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 18 و24 عاماً، بحيث 

مليون،   4.5 ح��وايل  ع��دده��م  يبلغ 

األ��ف   500 م��ن  اأك���رث  بخ�سارة  اأي 

اأو  املا�سيني،  العامني  يف  م�ستخدم 

يف   1.8 بن�سبة  انخفا�ساً  يعني  ما 

املئة باملقارنة مع عام 2017.

من  املزيد  عن  الأرق���ام  وتك�سف 

لل�سركة،  بالن�سبة  ال�سيئة  الأخبار 

ح��ي��ث ت��ف��ّوق ���س��ن��اب ���س��ات خ��الل 

فيما  في�سبوك  على  املا�سي  العام 

ال�سباب  امل�ستخدمني  باأعداد  يتعلق 

ت��رتاوح  الذين  املتحدة،  اململكة  يف 

ع��ام��اً،  و17   12 ب���ني  اأع���م���اره���م 

الآن  ظهر  فقد  للمحللني،  ووف��ق��اً 

و�سائل  م�ستخدمي  من  جديد  جيل 

التوا�سل الجتماعي الذين مل ي�سبق 

في�سبوك، مما  موقع  ا�ستخدام  لهم 

الهاتف  اأن منو في�سبوك عرب  يعني 

املحمول يف اململكة املتحدة قد بداأ 

يف الرتاجع.

على  في�سبوك  من�سة  وحتافظ 

الجتماعي  التوا�سل  من�سة  كونها 

املتحدة،  اململكة  يف  �سعبية  الأك��رث 

النمو  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  وذل���ك 

�سوف يتباطاأ هذا العام لي�سل اإىل 

ن�سبة 2 يف املئة فقط باملقارنة مع 

لديها  ي�سبح  بحيث   ،2017 ع��ام 

اململكة  يف  م�ستخدم  مليون   32.6
املتحدة هذا العام، ول تزال املن�سة 

ت�سيف م�ستخدمني �سهريني ب�سكل 

العمرية  امل��ج��م��وع��ات  ل��ك��ن  ع���ام، 

عن  اأ�سا�سي  ب�سكل  م�سوؤولة  الأكرب 

ذلك.

�سناب  م�ستخدمي  ع��دد  ويبلغ 

�سات حوايل ن�سف عدد م�ستخدمي 

في�سبوك، اأي ما يزيد قلياًل على 16 

مليون م�ستخدم يف اململكة املتحدة، 

مع منو متوقع هذا العام بن�سبة 9 يف 

ال�سباب  امل�ستخدمون  ويعترب  املئة، 

مل�ستقبل  احل��ي��اة  ���س��ري��ان  مب��ث��اب��ة 

م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 

في�سبوك  �سركة  دفع  واملعلنني، مما 

ان�ستغرام  على  ن�ساطها  تركيز  اإىل 

ملناف�سة �سناب �سات واحلفاظ على 

امل�ستخدمني الأ�سغر �سًنا لديها.

 eMarketer تقديرات  وت�سري 

من�سة  م�ستخدمي  اأع��داد  منو  اإىل 

املئة  يف   9.6 بن�سبة  ان�����س��ت��غ��رام 

مليون   19 اإىل  لت�سل  ال��ع��ام،  ه��ذا 

مع  املتحدة،  اململكة  يف  م�ستخدم 

 170 حل��وايل  العام  هذا  اإ�سافتها 

اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  م�ستخدم  األ���ف 

بني 12 اإىل 17 عاًما، بحيث ي�سل 

�سمن  امل�ستخدمني  ع��دد  اإج��م��ايل 

هذه الفئة العمرية اإىل 2.1 مليون، 

األف   270 ت�سيف  �سوف  اأنها  كما 

بني  العمرية  الفئة  �سمن  م�ستخدم 

18 و24 عاماً، لي�سبح اإجمايل عدد 
م�ستخدمي املن�سة �سمن هذه الفئة 

العمرية 4.2 مليون.

alarabiya :امل�صدر

رسائل »واتساب« يمكن اختراقها!
»وات�ساب«  تطبيق  �سكل  لطاملا 

مالًذا اآمًنا للمحادثات اخلا�سة بني 

الن�سو�س  لأن  ن��ظ��ًرا  الأ�سخا�س، 

اإر�سالها م�سفرة ول ميكن  التي يتم 

قراءتها اإل من قبل املر�سل واملتلقي، 

ل��ك��ن ال�����س��دم��ة ال��ت��ي ل ي��درك��ه��ا 

بتخزين  يقوم  وات�ساب  اأن  كثريون، 

غري  اأر�سيف  يف  اخلا�سة  الر�سائل 

م�سفر، ميكن لطرف ثالث قراءته.

ويقوم التطبيق بتخزين كل �سيء 

اأن��دروي��د  ن��ظ��ام  م�ستخدمو  ي��ق��وم 

غوغل  تخزين  نظام  على  باإر�ساله، 

وقد   ،»Google Drive« دراي��ف 

لي�ست  الر�سائل  ه��ذه  ب��اأن  اع��رتف 

 ،»end-to-end« بت�سفري  حممية 

مما يعني اأنه من ال�سهل اخرتاقها.

وذك�����ر وات�������س���اب ع��ل��ى م��وق��ع��ه 

الإلكرتوين اأن »الو�سائط والر�سائل 

حممية  غ��ري  بتخزينها  نقوم  التي 

 »end-to-end« ت�سفري  بوا�سطة 

من وات�ساب، عندما يتم و�سعها يف 

جوجل درايف«.

واأث����ارت ه��ذه ال��ع��ب��ارة امل��خ��اوف 

اأي  اأو  ال�سرطة  اأو  املت�سللني  اأن  من 

اأطراف اأخرى، ميكنهم الو�سول اإىل 

من  متكنوا  اإذا  اخلا�سة،  البيانات 

الو�سول اإىل ح�ساب �سخ�س ما يف 

جوجل درايف.

الأم��ن،  الباحث يف جم��ال  وق��ال 

نظر  وجهة  من  اإن��ه  �سايني،  ك��اران 

تتعلق باخل�سو�سية، فاإن الحتفاظ 

ل  الإن��رتن��ت  عرب  وتخزينها  باملواد 

يعد »فكرة جيدة«.

ذلك،  اإيقاف  لالأ�سخا�س  وميكن 

ميزة  ت�سغيل  اإي��ق��اف  ط��ري��ق  ع��ن 

من   ،»archive« »الأر����س���ي���ف« 

اإىل »اخل��ي��ارات«  خ��الل الن��ت��ق��ال 

»درد���س��ات«  واختيار   »options«
ال��درد���س��ات«  »دع���م  ث��م   ،»chats«

.»chats backup«

اإزالة جميع بيانات  اأنه تتم  يذكر 

بعد  تلقائًيا  الحتياطية  الن�سخة 

مرور 12 �سهًرا من تخزينها.

skynewsarabia :امل�صدر

تهديد إلكتروني جديد يخترق كلمات المرور ومعلومات حساسة

بعد �أن فقدت بريقها
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م�رشف وحدة اخلدمات امل�ساندة مبركز الطالب ذوي الإعاقة .. الغامدي: 

المركز يسعى لخدمة الطالب ذوي اإلعاقة وتذليل 
الصعوبات التي تواجههم

حوار: فهد احلمود

ي�سعى مركز الطالب ذوي الإعاقة 

ولئ��ق��ة  متميزة  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي 

مبختلف  الإع���اق���ة  ذوي  ل��ل��ط��الب 

ي�سمن  مب��ا  و���س��رائ��ح��ه��م،  فئاتهم 

تواجههم  التي  ال�سعوبات  تذليل 

منا�سبة،  اأك��ادمي��ي��ة  بيئة  وت��وف��ر 

املالئمة  والأدوات  لالأجهزة  اإ�سافة 

مع  بالتن�سيق  الإع���اق���ة  لطبيعة 

اجلهات ذات الخت�سا�ص، وتهيئهم 

واإع����داده����م ن��ف�����س��ي��اً واج��ت��م��اع��ي��اً 

مل�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى الن���دم���اج يف 

واإقامة  واملجتمع،  اجلامعية  احلياة 

منا�سبة  ترفيهية  اأن�سطة  وتنظيم 

والت�سجيع على امل�ساركة يف اأن�سطة 

اللقاء  ه��ذا  يف  املختلفة،  اجلامعة 

م�سرف  ال��غ��ام��دي  اأ���س��ام��ة  ي�سلط 

ال�سوء  باملركز،  اخل��دم��ات  وح��دة 

ومهامه  واأق�سامه  املركز  ن�ساأة  على 

واخلدمات التي يقدمها..

املركز  ن�ش�أة  ع��ن  ب��داي��ًة  - حدثن� 

واأق�ش�مه؟

ت��ع��ود لعام  ال��ن�����س��اأة الأ���س��ا���س��ي��ة 

مر  التاريخ  ذل��ك  ومنذ  1405ه�، 
اآخرها  كان  تطورات،  بعدة  املركز 

على  للمركز  اجلديد  املقر  افتتاح 

����س���رف م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

الدكتور بدران العمر عام 1437ه� 

توجيهاً  حينها  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���در 

اإىل »مركز الطالب  امل�سمى  بتغير 

ذوي الإعاقة«.

الأوىل  وح��دت��ن:  امل��رك��ز  وي�سم 

وتقوم  والتدريب،  الأن�سطة  وح��دة 

الأن�سطة  خطط  وتنفيذ  بت�سميم 

والتدريب بالتعاون مع نادي طالب 

الأن�سطة  وت�سمل  الإع��اق��ة  ذوي 

والفنية،  والثقافية  الجتماعية 

وال��ث��ان��ي��ة وح���دة اخل��دم��ات وتقوم 

اخلا�سة  اخلدمات  وتطوير  بتنفيذ 

بالطالب يف املركز من خالل �سالة 

اخلدمات  وت�سمل  املركز،  خدمات 

م��ك��ان خم�س�ص  امل��ق��دم��ة حت��دي��د 

امل�ستجدين  ال��ط��الب  ل���س��ت��ق��ب��ال 

اإج��راءات  واإن��ه��اء  التح�سرية،  يف 

���س��رف ال���ب���دلت ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 

اجلهات املخت�سة، اإ�سافة خلدكات 

النقل وال�سكن واملواقف والتوا�سل.

اأب��رز الأه���داف التي ي�شعى  - م� 

لتحقيقه�؟ املركز 

اخلدمات  لتقدمي  املركز  ي�سعى 

للطالب  ال���الزم���ة  وامل�����س��اع��دات 

تذليل  ي�سمن  مب��ا  الإع��اق��ة  ذوي 

وتوفر  تواجههم  التي  ال�سعوبات 

لطبيعة  وف��ق��اً  والأدوات  الأج��ه��زة 

اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق  الإع���اق���ة 

لتهيئهم  اإ�سافة  الخت�سا�ص،  ذات 

واج��ت��م��اع��ي��اً  نف�سياً  واإع���داده���م 

مل�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى الن���دم���اج يف 

واإقامة  واملجتمع،  اجلامعية  احلياة 

منا�سبة  ترفيهية  اأن�سطة  وتنظيم 

وال��ت�����س��ج��ي��ع ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف 

وكذلك  املختلفة،  اجلامعة  اأن�سطة 

ب��ن��اء اأوا���س��ر ال��ت��ع��اون ب��ن املركز 

واملراكز  اجلامعة  واإدارات  وكليات 

مع  والتن�سيق  العاملية،  واجلامعات 

ل�سمان  التدري�ص  هيئة  اأع�����س��اء 

الو�سول لكافة اخلدمات التعليمية 

املتاحة.

جم����ل  يف  دور  ل���ل���م���رك���ز  ه�����ل   -

تطوير  وجم�ل  والتوعية  التثقيف 

اخلدم�ت املقدمة؟

ي��دخ��ل يف اإط�����ار م��ه��ام امل��رك��ز 

املقدمة  وتطوير اخلدمات  مراجعة 

يف  الإدارة  دور  وتفعيل  للطالب، 

ت��ق��دمي اخل���دم���ات ال���س��ت�����س��اري��ة 

والتدريبية ملجتمع اجلامعة، اإ�سافة 

اجلامعة  جمتمع  وتثقيف  لتوعية 

بكل ما له عالقة بهذه الفئة، وكذلك 

املختلفة  اجل��ه��ات  م��ع  التن�سيق 

وتلبية  لت�سهيل  وخارجها  باجلامعة 

يف  وامل�ساركة  الطالب،  احتياجات 

ذات  وال��دول��ي��ة  املحلية  الفعاليات 

العالقة، وال�سعي نحو عقد �سراكات 

م���ع ب��ع�����ص اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 

الطالب  وتوظيف  لتدريب  والأهلية 

قدراتهم  ���س��وء  يف  الإع��اق��ة  ذوي 

ومتطلبات �سوق العمل.

- م� اأبرز اخلدم�ت التي يقدمه� 

املركز؟

فاإنها  اخلدمات  لوحدة  بالن�سبة 

للطالب  م�ساندة  خ��دم��ات  ت��ق��دم 

الأك��ادمي��ي��ة، حيث  غر اخل��دم��ات 

الآيل  احل�������س���اب  م��ع��م��ل  ي���وج���د 

للمكفوفن وذوي الإعاقة احلركية، 

طابعة  وي��وج��د  الب�سر،  و�سعاف 

لوجود  اإ�سافة  للمكفوفن،  برايل 

الذين  الطالب  عيادة طبية جلميع 

ا�سرتاحة  اأو  غيار  اإىل  يحتاجون 

الطبية،  اخل��دم��ات  م��ن  وغ��ره��ا 

وك���ذل���ك ي��وج��د ت��ق��دمي خ��دم��ات 

النقل  خ��دم��ة  حيث  م��ن  م�ساندة 

وامل�ساعدة يف ال�سكن بالتن�سيق مع 

الإدارات املعنية.

اأك��ر اخل��دم���ت التي يقبل  - م��� 

عليه� الطالب ذوو الإع�قة؟

ال��ت��ي  اخل����دم����ات  اأن  اأع���ت���ق���د 

حتظى  احل��ا���س��ب  معمل  ي��وف��ره��ا 

ب��اإق��ب��ال وط��ل��ب م��ت��زاي��د م��ن قبل 

حيث  الإع����اق����ة،  ذوي  ال���ط���الب 

الب�سر  ل�سعاف  مكرب  جهاز  يوجد 

ناطقة  اآيل  حا�سب  اأجهزة  ويوجد 

حا�سب  اأجهزة  ويوجد  للمكفوفن 

وكذلك  احلركية،  لالإعاقة  خا�سة 

م��ط��ب��ع��ة ب��راي��ل خل��دم��ة ال��ط��الب 

املكفوفن، 

املنهج  ال��ط��الب  يح�سر  ح��ي��ث 

ك��ام��اًل  ل��ه��م  طباعته  وي��ت��م  ك��ام��اًل 

من  باملنهج  الطالب  ياأتي  وجماًنا، 

كليته التي يدر�ص فيها ب�سكل ملف 

اإمي��ي��ل  اأو  ف��ال���ص  ع��رب   »word«

ونحن نطبعه.

- م�ذا عن اخلدم�ت الطبية؟

ي��ت��ب��ع ل��ل��م��رك��ز ع����ي����ادة ط��ب��ي��ة 

ممر�ص  ويوجد  طبية،  وا�سرتاحة 

العيادة  م��ن  ك��ل  وت��وف��ر  اأخ�سائي، 

وال����س���رتاح���ة ال��ط��ب��ي��ة اخل��دم��ات 

الطبية الأولية اإ�سافة ملتابعة م�ستوى 

ال�سكر و�سغط الدم، وكذلك متابعة 

مواعيد امل�ست�سفى للطالب.

ل�شتقب�ل  ���ش��روط  ه��ن���ك  ه��ل   -

ال��������ط��������الب وا�������ش������ت������ف�������دت������ه������م م���ن 

اخلدم�ت؟

�سروط  اأي  املركز  لدى  يوجد  ل 

وا�ستفادتهم  ال��ط��الب  ل�ستقبال 

املركز،  يوفرها  التي  من اخلدمات 

ون�ستقبل اأي طالب حتى لو كان من 

خارج اجلامعة.

- وه��ل خدمتم اأح���دًا م��ن خ���رج 

اجل�معة؟

اجتماعية  خدمات  نقدم  نعم.. 

ولنا تعاون مع مطاعم ومقاهي من 

برايل  بلغة  »املنيو«  طباعة  خ��الل 

اخلدمة،  لتقدمي  لهم  نذهب  ونحن 

وقد مت التعاون حتى الآن مع ثالث 

مثل  اجلامعة  داخل  ومنها  جهات، 

»منيو«  طباعة  يف  دون���ات  دان��ك��ن 

ل��ت��ق��دمي خ��دم��ة لطالب  ال��ط��ل��ب��ات 

اجلامعة من ذوي الإعاقة الب�سرية 

برايل،  اإىل  املنيو  من خالل حتويل 

فتعد  اجلامعة  خارج  خدماتنا  اأما 

من باب امل�سووؤلية الجتماعية.

- ه��ل و���ش��ل��ت ر���ش���ل��ت��ك��م جلميع 

الطالب ذوي الحتي�ج�ت اخل��شة 

يف اجل�معة؟

ر�سالة  اأن  اأعتقد  يف احلقيقة ل 

الطالب  جلميع  و�سلت  قد  املركز 

يف  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 

كبرة  ن�سبة  ه��ن��اك  اإذ  اجل��ام��ع��ة، 

منهم ل تزور املركز ول ت�ستفيد من 

وال�سبب  يقدمها،  التي  اخلدمات 

يف اعتقادي يعود لن�سغالهم و�سيق 

وقتهم، حيث اإن بع�ص الطالب ياأتي 

اأن يذهب عليه  اإىل كليته ول يريد 

اأي وقت ثاين غر لكلية والدرا�سة

تع�ونكم مع اجله�ت  م���ذا عن   -

��� الأن���دي���ة  ال��ع��الق��ة وخ�����ش��و���شً ذات 

الطالبية؟

ومهام  اأه���داف  م��ن  اأن  �سك  ل 

التعاون  اأوا�سر  وتعزيز  بناء  املركز 

ذات  اجلهات  جميع  مع  والتكامل 

اأو  اجلامعة  داخ��ل  ���س��واء  العالقة 

متميزة  خ��دم��ة  لتقدمي  خ��ارج��ه��ا، 

وت��وف��ر  الإع���اق���ة  ذوي  ل��ل��ط��الب 

وتذليل  لهم  منا�سبة  جامعية  بيئة 

التي  والعقبات  ال�سعوبات  كافة 

مميز  ت��ع��اون  وه��ن��اك  تعرت�سهم، 

من  اجلامعة  داخل  مع عدة جهات 

اأبرزها نادي الطالب ذوي الإعاقة.

ن�ش�أة املركز

خا�ساً  ن��ادي��اً  اجلامعة  اأن�����س��اأت 

املكفوفن  الطلبة  من  مبن�سوبيها 

عام 1405ه� حمل ا�سم »نادي ابن 

مت  1411ه�  ع��ام  ويف  مكتوم«،  اأم 

تطويره اإىل مركز للمعوقن ليخدم 

من  الإع���اق���ة  ذوي  ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع 

م�سمى  حتت  والطالبات  الطالب 

للمعوقن«،  مكتوم  اأم  اب��ن  »مركز 

ويف عام 1414ه� �سدر قرار اإداري 

باإن�ساء مركز للمعوقن حتت م�سمى 

»مركز ذوي الحتياجات اخلا�سة«، 

املقر  افتتاح  مت  1437ه�  عام  ويف 

معايل  �سرف  على  للمركز  اجلديد 

بن  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير 

واأ�سدر معاليه  العمر،  عبدالرحمن 

اإىل  امل�سمى  بتغير  توجيهاً  حينها 

»مركز الطالب ذوي الإعاقة«.

يتبع المركز لعمادة شؤون الطالب ونستقبل أي طالب حتى لو كان من خارج الجامعة

ُيحضر الطالب أي منهج بشكل ملف ويتم طباعته له بطريقة »برايل« كامال ومجانا

ط�بعة برايل

اأ. ا�ش�مة الغ�مدي

العي�دة الطبية للمركز
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شراكة جامعاتنا في نجاح الحج

د. فهد بن عبداهلل الطياش

عام مدى  كل  �أجمع  للعامل  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  تثبت 

كما  �لرحمن،  �سيوف  وخدمة  برعاية  و�الهتمام  �حلر�ص 

وكفاءة  ميد�نية  وخببر�ت  معريف  تر�كم  عن  �سنوًيا  تك�سف 

بنجاح  نحتفل  عندما  لببذ�  �حلببج.  �ببسببوؤون  �إد�رة  يف  ومتببيببز 

من  ومتكنهم  �حلجيج  ب�سالمة  نحتفل  نحن  �حلببج  مو�سم 

على  تقت�سر  وال  �سنوًيا  تت�سع  �حلج  منظومة  �لفري�سة،  �أد�ء 

�جلهات  من  �لكثري  ت�سمل  و�إمنا  و�خلدمية  �الأمنية  �جلهات 

موؤ�س�سات  من  �لتطوعية  و�جلمعيات  كاجلامعات  �لعلمية، 

�ملجتمع �ملدين. فاجلامعات ت�سارك باملر�كز �لبحثية و�ملطابع 

وبع�ص �خلدمات من بع�ص من�سوبيها يف �لتوعية و�جلو�لة يف 

�مليد�نية. �خلدمة 

�أعتقد  باحلج؟  �جلامعات  عالقة  م�ستقبل  هو  هذ�  فهل   

�لكثري من �الحتماالت  �لباب على  �لعام يفتح  �أن مو�سم هذ� 

يف  ي�سبق  ومن  �حلجاج،  خلدمة  �لتميز  ز�وية  �ختيار  ومنها 

فخر  م�سروع  �لب�سمة يف  �سي�سع  و�لتنفيذ  �الإبد�عي  �لتفكري 

�أدنى �سك جلامعاتنا. لنا ولبالدنا وبدون 

مي�سر  حج  وحملة  �جلو�لة  �أتوبي�ص  �ستتجاوز   فالتوقعات   

للمن�سوبني. 

40 طالبًا وطالبة �ساركوا يف خدمة وا�سعاف �سيوف الرحمن يف احلج بالتعاون مع هيئة الهالل االحمر ال�سعودي

»األولى المشتركة« اختتام البرنامج التعريفي للطلبة المقبولين بـ

�ختتمت �الأ�سبوع �ملا�سي �ملرحلة 

�لببثببانببيببة مبببن فببعببالببيببات �لببرنببامببج 

�لببتببعببريببفببي �لببتببنببفببيببذي لببلببطببالب 

عببمببادة  نظمته  �لبببذي  و�لببطببالبببببات 

للطلبة  �ملبب�ببسببركببة  �الأوىل  �ل�سنة 

�ملقبولني يف �جلامعة لهذ� �لعام.

�الأوىل  �ل�سنة  وقال عميد عمادة 

�ملبب�ببسببركببة �لبببدكبببتبببور عبببببد�ملببجببيببد 

�لتعريفي  �لببرنببامببج  �إن  �جلببريببوي 

�لببفببرة  يف  طببالببببباً   ٣٥٠ ي�ستقبل 

باملعلومات  تزويدهم  ويتم  �لو�حدة 

در��ستهم  خببالل  يحتاجونها  �لتي 

�جلامعية.

تق�سيم  �أنبببه مت  �جلببريببوي  و�أكبببد 

�لطالب يف  فعاليات �ليوم �لو�حد 

بو�قع  يببوم   لكل  فببر�ت  �أرببببع  �إىل 

٣٥٠ طالباً لكل فرة، و�سمل �للقاء 

و�إ�ببسببد�ر  تفاعلياً  لببقبباًء  �لتعريفي 

�لكتب  و��ستالم  �جلامعية  �لبطاقة 

�جلامعية و��ستالم �لبطاقة �لبنكية، 

�لفعاليات  هبببذه  �أن  �إىل  مبب�ببسببرًي� 

��ببسببتببمببرت حببتببى يببببوم �خلببمببيبب�ببص 

�ملو�فق  1439/12/19هب  �ملا�سي 

2018/8/30م.
�مللك  جامعة  �إن  �جلريوي  وقال 

�ل�سنة  عببمببادة  يف  ممببثببلببة  �ببسببعببود 

للطلبة  تبببببارك  �مل�سركة  �الأوىل 

يف  �لتوفيق  لهم  وتتمنى  �ملقبولني 

�إىل  م�سري�ً  �لتعليمية،  م�سريتهم 

كل  بد�ية  يف  تعهدت  �لعمادة  �أن 

عام در��سي تنظيم برنامج تعريفي 

للدر��سة  �ملقبولني  �لطلبة  جلميع 

تعريفهم  فببيببه  يببتببم  �جلببامببعببة،  يف 

بببالببلببو�ئببح و�الأنببظببمببة �ملببعببمببول بها 

وتزويدهم  و�جلامعة  �لعمادة  يف 

�لتي  �ملهمة  �الإر�سادية  باملعلومات 

�لتعرف  خاللها  مببن  ي�ستطيعون 

خببدمببات،  مببن  لهم  م  يُببقببَدّ مببا  �إىل 

مببن حببقببوق ومبببا عليهم  لببهببم  ومبببا 

�إىل ما  ببباالإ�ببسببافببة  مببن و�جبببببات، 

فعاليات  مببن  �لببرنببامببج  يت�سمنه 

يف  ت�ساعدهم  متنوعة  و�أنبب�ببسببطببة 

لهم  وتكفل  �جلامعية  در��ببسببتببهببم 

�النتظام يف �ملحا�سر�ت منذ �ليوم 

وقببد  �لببدر��ببسببي،  �لببعببام  يف  �الأول 

للرنامج  �سعار�ً  �لعمادة  �تخذت 

»ُكببن  وهببو  �لببعببام  لببهببذ�  �لتعريفي 

�سريكاً يف روؤية �لوطن«. 

عمادة  وكببيببل  �أو�ببسببح  جهته  مببن 

للخدمات  �مل�سركة  �الأوىل  �ل�سنة 

�لتعريفي  �لرنامج  مدير  �لطالبية 

�لعمادة  �أن  �لعنزي  خملد  �لدكتور 

�أكببمببلببت ��ببسببتببعببد�د�تببهببا الإطببببالق 

�لرنامج  �أن  �إىل  الفتاً  �لرنامج، 

�الأوىل  مببرحببلببتببه  يف  �لببتببعببريببفببي 

�الإلببكببروين«  �لتعريفي  »�لرنامج 

 »online« تببنببفببيببذه  مت  �لبببببذي 

�حلمد  وهلل  كبببببرًي�  حببقببق جنبباًحببا 

�الطببالع  خبباللببه  مببن  �لطلبة  و�أمت 

�ل�سحية  و�ال�ستمارة  �مليثاق  على  

و��ببسببتببمببارة �ملبببو�هبببب و�الأنبب�ببسببطببة 

يف  �مل�ستوى  حتديد  �ختبار  و�أنهو� 

�للغة �الإجنليزية.

د. الجريوي: اتخذت العمادة شعارًا للبرنامج هذا العام هو »ُكن 
شريكًا في رؤية الوطن«


