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تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

قبول 11000 طالب وطالبة
مدير الجامعة يزور كليتي إدارة األعمال وعلوم الرياضة

تسليم شهادات للبرامج الحاصلة على اعتماد أكاديمي

زار مدير اجلامعة د. بدران 

الأع��م��ال  اإدارة  كليتي  العمر 

وع���ل���وم ال��ري��ا���ش��ة وال��ن�����ش��اط 

الف�شل  ب���داي���ة  م���ع  ال���ب���دين، 

الدرا�شي  للعام  الأول  الدرا�شي 

اجل���دي���د 1439-1440ه����������� 

جاهزيتيهما  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 

وا���ش��ت��ع��داده��م��ا ل���ش��ت��ق��ب��ال 

ا�شتقبال  يف  وك���ان  ال��ط��اب، 

الأعمال  اإدارة  كلية  يف  معاليه 

�شعد  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد 

الغامن، وعدد من وكاء وعمداء 

ويف  الأق�شام،  وروؤ���ش��اء  الكلية 

والن�شاط  الريا�شة  علوم  كلية 

البدين كان يف ا�شتقبال معاليه 

اأحمد  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد 

خال  معاليه  وق��ام  الفا�شل، 

والتقى  تفقدية  بجولة  الزيارة 

هيئة  اأع�����ش��اء  م��ن  مبجموعة 

مرافق  على  واط��ل��ع  التدري�س 

ومتنى  وا�شتعداداتها،  الكليات 

ل��ل��ج��م��ي��ع ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح 

والإب��������داع م���ع ب���داي���ة ال��ع��ام 

اجل���دي���د يف ظل  ال���درا����ش���ي 

الإمكانيات الكبرية التي توفرها 

الدولة يف جمال التعليم.

م��ن جهة اأخ���رى وب��ن��اًء على 

اجلامعة  مدير  معايل  توجيه 

الدكتور بدران العمر تفقد عدد 

اجلامعة  ك��ل��ي��ات  ال��وك��اء  م��ن 

ملتابعة �شري العملية والتاأكد من 

جاهزية الكليات للعام اجلامعي 

اجلديد.

تفا�صيل �ص3-2

إنجاز نوعي للطالب 
ريان الزهراني

4 طالبات يشاركن 
في هاكثون الحج

يف اإط����ار امل��ن��ح ال��ب��ح��ث��ي��ة امل��ائ��ة 

العلمي  البحث  عمادة  من  املقدمة 

الطلبة  ب��رن��ام��ج  لطلبة  ب��اجل��ام��ع��ة 

املتفوقني واملوهوبني باجلامعة والتي 

د�شنها معايل مدير اجلامعة  وعميد 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي  يف ب��داي��ة ال��ع��ام 

ا�شتطاع  1439/1438ه�،  اجلامعي 

ري��ان  املتفوق  البكالوريو�س  طالب 

ومب�شاركة  رئي�س  كباحث  الزهراين 

العلوم  كلية  من  الهزاع  د.عبدالعزيز 

ود.جم���ي���د خ���ان م���ن م��ع��ه��د امل��ل��ك 

بحث  ن�شر  النانو،  لتقنية  ع��ب��داهلل 

وتو�شيف  »حت�شري  بعنوان  ن��وع��ي 

الزنك  اأك�شيد  خ�شائ�س 

باملنغنيز«  املطعم 

جملة  يف  وذل���ك 

 A p p l i e d
 Physics A
ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل 

�س4

�شاركت اأربع طالبات من برنامج 

ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ني وامل��وه��وب��ني 

»هاكاثون  يف  �شعود  امللك  بجامعة 

الذي نظمه الحتاد   »2018 احلج 

ال�����ش��ع��ودي ل���اأم���ن ال�����ش��ي��راين 

�شهر  م���ن  الأول  يف  وال���رجم���ة 

اأغ�����ش��ط�����س مب��دي��ن��ة ج���دة بهدف 

ا�شتقطاب العقول الرائدة يف جمال 

التقنية  احل��ل��ول  لبتكار  ال��رجم��ة 

امل�شاهمة يف اإثراء وحت�شني جتربة 

احلجيج.

و����ش���ارك���ت ال���ط���ال���ب���ت���ان دمي���ا 

العبدالعايل وحنان الع�شكر مع عدد 

م�شروع  يف  اجلامعة  طالبات  م��ن 

�شاركت  حني  يف  ال�شريع،  امل�شعف 

يف  العمر  ره��ف  ال��رن��ام��ج  طالبة 

نورا  الطالبة  اأم��ا  »�شلة«،  م�شروع 

م�شروع  يف  �شاركت  فقد  الها�شمي 

للهاتف  تطبيق  وه���و  »اأ�����ش����واط« 

اجلوال.             التفا�شيل �س4 05

با�شل  الدكتور  والت�شجيل  القبول  اأكد عميد 

ال�شدحان اأن العمادة اأمتت اأعمال القبول لهذا 

العام اجلامعي 1440/1439ه� وفقاً لاأعداد 

وذلك  اجلامعة،  اأقرها جمل�س  التي  وال�شروط 

اأ�شهر  الثاثة  جت��اوزت  ملدة  ا�شتمر  عمل  بعد 

وحتى  القبول  بوابات  لفتح  التهيئة  من  ابتداًء 

بداية العام الدرا�شي، وقد تكللت هذه اجلهود 

وهلل احلمد بقبول قرابة 11000 طالب وطالبة 

هذا العام يف مرحلتي البكالوريو�س والدبلوم من 

خال اآليات قبول متطورة ودعم فني واأكادميي 

متوا�شل.

كما مت وفقاً لتوجيهات �شامية حتقيق رغبات 

القبول لعدد من اأبناء ال�شهداء ومن يف حكمهم، 

ق��ب��ول دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن الطاب  ومت اأي�����ش��اً 

هذا  يف  اجلامعة  لنهج  ا�شتمراراً  املكفوفني 

املجال، اإ�شافة لقبول دفعة جديدة من الطاب 

التاأهيلية  ال�شنة  يف  ال�شمع  و�شعاف  ال�شم 

البكالوريو�س  مرحلة  يف  لنتظامهم  متهيداً 

لحًقا.

تفا�صيل �ص 15

يف �إجناز جديد للجامعة ..

»الصيدلة« في المرتبة 44 على مستوى جامعات العالم
حققت اجلامعة يف جمال ال�شيدلة املرتبة 44 على 

للعام  �شنغهاي  ت�شنيف  ح�شب  العامل  جامعات  م�شتوى 

كلية  عميد  ال�شم�شان  اأو����س  الدكتور  وع��ر  2018م، 
ال�شيدلة عن بالغ �شكره ملعايل مدير اجلامعة الدكتور 

العمليات  لكافة  ورعايته  امل�شتمر  لدعمه  العمر  بدران 

اأثمر  مما  ال�شيدلة،  كلية  عليها  تعمل  التي  التطويرية 

حتقق  ومنتجة  متميزة  ع��م��ل  بيئة  ع��ن  اهلل  بف�شل 

الطموحات والآمال.

م�شيًفا اأن هذا الإجناز الذي حققته اجلامعة ممثًا 

يف كلية ال�شيدلة يعد تاأكيداً على عراقة كلية ال�شيدلة، 

العلم،  اأ�ش�س  على  مبنياً  علمياً  �شرحاً  تعد  حيث 

مركزاً  اأ�شبحت  حتى  املتميز  التعليم  وتقدمي 

والعامل،  العربية  املنطقة  يف  مهماً  علمياً 

وذلك من خال �شعيها الدوؤوب لارتقاء 

لتكون  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 

اأف�شل معايري  رائدة يف تقدمي  الكلية 

امل�شتوى  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ديل  ال��ت��ع��ل��ي��م 

اململكة  روؤي����ة  م��ن  ان��ط��اًق��ا  ال��ع��امل��ي 

كافة  ا�شتثمار  على  والرتكيز  امل�شتمر،  ودعمها   2030
العلمية  القدرات  لتنمية  والإمكانات  الو�شائل 

العمل  اإىل  اإ�شافة  لطابها،  واملعرفية 

على تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، 

حتقيق  يف  للم�شاهمة  وا���ش��ت��ث��م��اره��ا 

التنمية امل�شتدامة للوطن. 

جامعة  ت�شنيف  اأن  بالذكر  جدير 

منذ  ب���داأ  ق��د  ال�شني  يف  �شنغهاي 

العام  عام 2003م من قبل معهد 

توهغ  جياو  �شنغهاي  جلامعة  التابع  ال��ع��ايل  التعليم 

للت�شنيف الأكادميي، حيث يقوم هذا الت�شنيف بفح�س 

األفي جامعة على م�شتوى العامل من اأ�شل قرابة ع�شرة 

اآلف جامعة امتلكت املوؤهات الأولية للمناف�شة، وخال 

اخلطوة الثانية من هذا الفح�س يتم ت�شنيف األف جامعة 

منها، ومن ثم تخ�شع مرة اأخرى للمناف�شة للح�شول على 

مركز �شمن اأف�شل 500 جامعة يتم ن�شرها، كما اأن هذا 

الت�شنيف يقوم ح�شب معايري حمددة هي: جودة التعليم، 

جودة اأع�شاء هيئة التدري�س وخمرجات البحث. د. اأو�ص ال�صم�صان
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اطلع خاللها على �سري العمل مع اأول يوم درا�سي

مدير الجامعة في زيارة تفقدية لكليتي إدارة األعمال 
وعلوم الرياضة

الأعمال  اإدارة  كليتا  ا�ستقبلت 

البدين  والن�ساط  الريا�سة  وعلوم 

م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

العمر،  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب��ن  ب���دران 

م��ع  ت��ف��ق��دي��ة  زي������ارة  وذل�����ك يف 

الأول  ال��درا���س��ي  الف�سل  ب��داي��ة 

-1439 اجلديد  الدرا�سي  للعام 

جاهزية  على  للوقوف  1440ه� 
الكليات  وا�ستعداد  التعليم  مرافق 

وكان  الطالب،  اأبنائها  ل�ستقبال 

اإدارة  كلية  معاليه يف  ا�ستقبال  يف 

الدكتور  الكلية  عميد  الأع��م��ال 

وع��دد  ال��غ��امن،  ع��ب��داهلل  ب��ن  �سعد 

وروؤ�ساء  الكلية  وعمداء  وكالء  من 

الريا�سة  علوم  كلية  ويف  الأق�سام، 

ا�ستقبال  البدين كان يف  والن�ساط 

م��ع��ال��ي��ه ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور 

وقام  الفا�سل،  حممد  بن  اأحمد 

م��ع��ال��ي��ه خ���الل ال���زي���ارة ب��ج��ول��ة 

ت��ف��ق��دي��ة وال��ت��ق��ى مب��ج��م��وع��ة من 

اأع�ساء هيئة التدري�س واطلع على 

وا�ستعداداتها،  الكليات  م��راف��ق 

والنجاح  التوفيق  للجميع  ومتنى 

والإبداع مع بداية العام الدرا�سي 

الإم���ك���ان���ي���ات  ظ���ل  اجل���دي���د يف 

يف  الدول�ة  توفره�ا  التي  الكبرية 

التعليم. جمال 

وكالة شؤون الجودة تناقش انطالقة 
العام الجديد

ب���رئ���ا����س���ة ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل 

التطوير  ع��م��ادة  وك��ي��ل  احل��ي��دري 

عقدت  اجل���ودة،  ل�سوؤون  واجل���ودة 

بقاعة  م��وؤخ��راً  اجتماعاً  ال��وك��ال��ة 

اج���ت���م���اع���ات ع����م����ادة ال��ت��ط��وي��ر 

انطالقة  الجتماع  ناق�س  واجلودة، 

ال��وك��ال��ة خ���الل ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي 

اجلديد 1439-1440ه� من خالل 

والفعاليات  املهام  من  عدد  متابعة 

ومنها  الوكالة،  فيها  ت�سارك  التي 

وامل�ساركة  اإتقان،  نظام  م�ستجدات 

لوكالة  الثاين  ال�سنوي  امللتقى  يف 

وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط  اجل��ام��ع��ة 

حمرم  �سهر  خ��الل  اإقامته  املزمع 

ال���ع���رو����س  وج���اه���زي���ة   ،1440
ه���ذا  امل���ق���دم���ة يف  ال���ت���ق���دمي���ي���ة 

التدريبية  اخلطة  وتنفيذ  امللتقي، 

اجل��ودة  اإدارة  نظام  اإع���داد  لفرق 

 ISO يف اجل��ام��ع��ة وف���ق امل��ع��اي��ري 

 ISO  / ICE 17025 9001  و
وح��دة  قبل  م��ن  اإع��داده��ا  التي مت 

اإىل  اإ�سافة  واملقايي�س،  املوا�سفات 

للمتدربني  �سهادات ح�سور  اإ�سدار 

تقدمها  التي  التدريبية  بالربنامج 

العمادة.

ح�����س��ر الج���ت���م���اع م���ن ع��م��ادة 

اأحمد  الدكتور  واجل���ودة  التطوير 

عكاوي امل�سرف على وحدة اجلودة 

والع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي، وال��دك��ت��ور 

وحدة  على  امل�سرف  العنزي  �سالح 

والدكتور  املقايي�س،  امل��وا���س��ف��ات 

الوحدة،  م�ست�سار  عبهري  ه�سام 

والأ�ستاذ علي الأمري �سكرتري وكيل 

ل�سوؤون  واجل���ودة  التطوير  ع��م��ادة 

العامة  ال��ع��الق��ات  وم���ن  اجل����ودة، 

والإعالم الأ�ستاذ حممد املطلب. 



مدير  م��ع��ايل  توجيه  على  ب��ن��اًء 

العمر  ب����دران  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 

وك���اء اجلامعة  م��ن  ع���دد  اأج����رى 

اجلامعة  لكليات  تفقدية  ج��والت 

من  والتاأكد  العملية  �سري  ملتابعة 

اجلامعي  للعام  الكليات  جاهزية 

اجلديد...

والتخطيط العمارة 

ا����س���ت���ق���ب���ل���ت ك���ل���ي���ة ال���ع���م���ارة 

وال���ت���خ���ط���ي���ط وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

زيارة  يف  العامري،  اأحمد  الدكتور 

الف�سل  ب��داي��ة  م��ع  للكلية  تفقدية 

الدرا�سي  للعام  االأول  ال��درا���س��ي 

للوقوف  1439-1440ه�  اجلديد 

ع��ل��ى ج��اه��زي��ة م���راف���ق ال��ت��ع��ل��ي��م 

ال�ستقبال  الكلية  وا�ستعداد  كافة 

ا�ستقبال  وكان يف  الطاب،  اأبنائها 

العمارة  كلية  عميد  الزائر  الوفد 

والتخطيط الدكتور عبداهلل الثابت 

االأق�سام  وروؤ���س��اء  الكلية  ووك���اء 

وامل�������س���رف ال���ع���ام ع��ل��ى االأن���دي���ة 

طومان،  اأحمد  الدكتور  الطابية 

تفقدية  ب��ج��ول��ة  ال�����س��ي��وف  وق����ام 

الطاب  من  فيها مبجموعة  التقوا 

واأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، كما 

الكلية  ا�ستديوهات  على  اطلعوا 

الأبنائهم  اجلميع  ومتنى  ومعاملها، 

واالإبداع  والنجاح  التوفيق  الطاب 

اجلديد  الدرا�سي  العام  بداية  مع 

التي  الكبرية  االإمكانيات  ظ��ل  يف 

توفرها الدولة يف جمال التعليم.

ذك����ر ذل����ك ل��ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة 

وحدة  رئي�س  الربيع  ماجد  االأ�ستاذ 

العاقات العامة واالإعام بالكلية.

العلوم

كلية  العامري  الدكتور  زار  كما 

عميد  ا�ستقباله  يف  وك��ان  العلوم 

كلية العلوم الدكتور نا�سر الداغري 

االق�سام،  وروؤ���س��اء  الكلية  ووك��اء 

واط��ل��ع وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة م��ن خال 

اجلولة على �سري العملية التعليمية 

ال��درا���س��ي��ة  ال��ق��اع��ات  يف  بالكلية 

وم��ق��ر  ال���ط���اب  ت�سجيل  وق���اع���ة 

امل�ستجدين،  ال��ط��اب  ا���س��ت��ق��ب��ال 

درا�سي  يوم  اأول  يف  الزيارة  وتاأتي 

املتابعة  جلنة  لتو�سيات  تنفيذاً 

واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة  بوكالة 

التعليمية  العملية  �سري  مبتابعة 

يتما�سى  درا�سي مبا  بداية كل عام 

اجلامعة  مدير  معايل  تو�سيات  مع 

التعليمية،  العملية  �سري  مبتابعة 

برناجماً  العلوم  كلية  و�سعت  وقد 

ي�����س��م��ن ت��ه��ي��ئ��ة ك���اف���ة ال���ظ���روف 

على  واالإج��اب��ة  الطاب  ال�ستقبال 

الطريق  ومت��ه��ي��د  ا�ستف�ساراتهم 

الدرا�سة  يف  قدما  للم�سي  اأمامهم 

العلمي. والتح�سيل 

الإن�سانية الكليات 

اجلامعة  وكيل  تفقد  جهته  من 

ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور 

كليات  من  ع��دداً  ع�سريي  يو�سف 

اجلامعة �سملت كلية االآداب، وكلية 

والعلوم  احل��ق��وق  وكلية  ال��رب��ي��ة، 

ال�سيا�سية، وكلية اللغات والرجمة، 

البدين،  والن�ساط  الريا�سة  وعلوم 

اإىل  اإ�سافة  واالآثار  ال�سياحة  وكلية 

وت�سمنت  العربية،  اللغويات  معهد 

اخلدمات  متابعة  التفقدية  الزيارة 

التي توفرها هذه الكليات للطاب، 

وج��اه��زي��ة ال��ق��اع��ات ال��درا���س��ي��ة 

وامل��ع��ام��ل واالإر�����س����اد وا���س��ت��ق��ب��ال 

ال��ط��اب، وغ��ريه��ا م��ن اخل��دم��ات 

�سعادته  التقى  كما  ال�سلة،  ذات 

على  اطماأن  حيث  الطاب  ببع�س 

يحتاجون  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ت��وف��ر 

اإل��ي��ه��ا.وي��اأت��ي ذل���ك ان��ط��اق��اً من 

ح���ر����س اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى ان��ت��ظ��ام 

العام  من  االأول  اليوم  من  الدرا�سة 

اجلامعي 1439-1440ه�، وتوفري 

اأع�ساء  على  تي�سر  التي  االأ�سباب 

هيئة التدري�س والطاب واالإداريني 

وج��ه،  اأمت  على  ب��اأدواره��م  القيام 

ودعم حتقيق الهدف اال�سراتيجي 

اال�سراتيجية  اخلطة  من  ال�ساد�س 

للجامعة »بيئة تعليمية داعمة«.

عدداً  ع�سريي  د.  ا�ستقبل  وقد 

من عمداء ووكاء الكليات وروؤ�ساء 

االأق�سام، حيث عقد وكيل اجلامعة 

للتخطيط والتطوير اجتماعاً معهم 

موؤكداً ثقة اجلامعة يف اجلهود التي 

بيئة  لتوفري  اجلامعة  كليات  تبذلها 

التعليمية،  للعملية  وداعمة  حمفزة 

واأه���م���ي���ة ذل����ك ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 

واأهدافها  ر�سالتها  وتنفيذ  اجلامعة 

اال�سراتيجية.

واجتماعات ا�ستقبالت 

يف  ع�����س��ريي  ال��دك��ت��ور  ا�ستقبل 

نايف  الدكتور  من  كل  االآداب  كلية 

الكلية،  عميد  �سعود  اآل  ثنيان  بن 

اخليل  اأب��ا  عبدالوهاب  وال��دك��ت��ور 

االأكادميية،  لل�سوؤون  الكلية  وكيل 

عميد  ا�ستقبله  الربية  كلية  ويف 

ال�سايع، ووكيل  الدكتور فهد  الكلية 

الدكتور  االأكادميية  لل�سوؤون  الكلية 

الكلية  ووك��ي��ل  ال�سمراين،  �سعيد 

فايز  ال��دك��ت��ور  واجل����ودة  للتطوير 

للدرا�سات  الكلية  ووك��ي��ل  الفايز، 

الدكتور  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا 

احلقوق  كلية  ويف  ال�سامة،  حمود 

د.  ا�ستقبل  ال�سيا�سية  وال��ع��ل��وم 

ع�سريي، الدكتور عبداهلل الغامدي 

االأكادميية،  لل�سوؤون  الكلية  وكيل 

كما كان يف ا�ستقباله يف كلية اللغات 

الدكتور  الكلية  عميد  والرجمة 

ع��ب��دال��رح��م��ن امل��ن�����س��ور ووك��ي��ل 

الدكتور  واجل��ودة  للتطوير  الكلية 

فيما  القحطاين،  هادي  بن  مبارك 

الريا�سة  علوم  كلية  يف  ا�ستقبله 

الكلية  عميد  ال��ب��دين  وال��ن�����س��اط 

ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ف��ا���س��ل ووك��ي��ل 

الدكتور  واجل��ودة  للتطوير  الكلية 

الكلية  ووك��ي��ل  العلياين  م�ساعد 

الدكتور حممد  االأكادميية  لل�سوؤون 

الطاب  ���س��وؤون  ورئ��ي�����س  فقيهي، 

ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال�����س��ه��ري، كما 

واالآثار  ال�سياحة  كلية  من  ا�ستقبله 

عبدالنا�سر  الدكتور  الكلية  عميد 

لل�سوؤون  الكلية  ووكيل  ال��زه��راين، 

ال�سهري،  الدكتور حممد  التعليمية 

العربية  ال��ل��غ��وي��ات  معهد  يف  اأم���ا 

ال��دك��ت��ور  امل��ع��ه��د  عميد  ا�ستقبله 

ال�سوؤون  ووكيل  القحطاين،  �سعد 

ال��دك��ت��ور  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

حممد املحمود، ورئي�س ق�سم اللغة 

والثقافة الدكتور اإبراهيم الدبيان.

وق�����د راف������ق وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

زي��ارت��ه  يف  وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط 

الدكتور  من  كل  للكليات  التفقدية 

وكيل  م�ساعد  اخلليف؛  م�ساعد 

اجلامعة للتخطيط والتطوير، ومن 

االأ�ستاذ  باجلامعة  املتابعة  اإدارة 

عبدالعزيز الراجح، ومن العاقات 

االأ�ستاذ  من  كل  واالإع���ام  العامة 

�سلطان  واالأ�ستاذ  احلقباين،  بندر 

العبد ال�سام.

التمري�ض

اجلامعة  وكيل  ق��ام  ناحيته  من 

للم�ساريع الدكتور عبداهلل ال�سقري 

التمري�س  لكلية  تفقدية  ب��زي��ارة 

ل���ل���وق���وف ع���ل���ى ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا 

الدرا�سي  للعام  الطاب  ال�ستقبال 

عميد  ا�ستقباله  يف  وكان  اجلديد، 

اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال��ت��م��ري�����س  كلية 

وروؤ�ساء  الكلية  ووك��اء  اأبو�سايقة 

ال�سقري  الدكتور  واطلع  االأق�سام، 

اجلديد  الكلية  مبنى  وحدات  على 

واأق�����س��ام��ه وال��ت��ح�����س��ريات ال��ت��ي 

الطاب  ال�ستقبال  الكلية  اأعدتها 

ومنها توفري املر�سد االأكادميي من 

من  وع��دد  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

امل�ستويات  خمتلف  م��ن  ال��ط��اب 

ل���اإج���اب���ة ع���ل���ى ا���س��ت��ف�����س��ارات 

ال��زي��ارة  ن��ه��اي��ة  ويف  امل�ستجدين، 

تقدم عميد كلية التمري�س بال�سكر 

للم�ساريع  اجلامعة  لوكيل  اجلزيل 

واأب��ن��اوؤه��ا  الكلية  جت���ده  م��ا  ع��ل��ى 

كافة  م��ن  ك��ب��ري  دع���م  م��ن  الطلبة 

قيادات اجلامعة.
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وكالء الجامعة يتفقدون جاهزية عدد من الكليات 
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د. النمي يزور جناح صندوق الطالب

إنجاز نوعي للطالب المتفوق الزهراني

ركن للتوجيه واإلرشاد في »المشتركة«

كتب: �أمين منقو�ش

ل��ل�����ش��وؤون  �جل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ز�ر 

حممد  د.  �أ.  و�لأكادميية  �لتعليمية 

�لتعريفي  �جلناح  �لنمي،  �شالح  بن 

عمادة  يف  �ملقام  �لطالب  ل�شندوق 

و�ط��ل��ع  �مل�����ش��رك��ة،  �لأوىل  �ل�شنة 

و�أن�شطة  بر�مج  على  �لزيارة  خالل 

وخدمات �ل�شندوق وطرق �ل�شتفادة 

منها. كما ��شتمع �إىل �شرح مف�شل 

�ملقدمة  �خلدمية  �لرب�مج  �أهم  عن 

لطالب وطالبات �جلامعة خ�شو�شاً 

طالب �ل�شنة �لأوىل �مل�شركة.

�ملائة  �لبحثية  �ملنح  �إط��ار  يف 

�مل���ق���دم���ة م���ن ع���م���ادة �ل��ب��ح��ث 

برنامج  لطلبة  باجلامعة  �لعلمي 

�ل��ط��ل��ب��ة �مل��ت��ف��وق��ن و�مل��وه��وب��ن 

معايل  د�شنها  و�ل��ت��ي  باجلامعة 

ب��در�ن  �ل��دك��ت��ور  �جلامعة  م��دي��ر 

�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  وع��م��ي��د  �ل��ع��م��ر 

�ل����دك����ت����ور خ����ال����د �حل���م���ي���زي 

�جل���ام���ع���ي  �ل����ع����ام  ب����د�ي����ة  يف 

1439/1438ه�������������، ����ش��ت��ط��اع 
ط��ال��ب �ل��ب��ك��ال��وري��و���ش �مل��ت��ف��وق 

كباحث  �ل��زه��ر�ين  خ��ال��د  ري���ان 

رئ���ي�������ش ومب�������ش���ارك���ة �ل���دك���ت���ور 

كلية  م���ن  �ل���ه���ز�ع  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 

�ل��ع��ل��وم و�ل��دك��ت��ور جم��ي��د خ��ان 

لتقنية  عبد�هلل  �مللك  معهد  من 

بعنو�ن  نوعي  بحث  ن�شر  �لنانو، 

خ�شائ�ش  وت��و���ش��ي��ف  »حت�����ش��ر 

باملنغنيز«،  �ملطعم  �لزنك  ك�شيد  �أ

 Applied جم���ل���ة  يف  وذل�����ك 

هذه  حتتل  حيث   Physics A
.  ISI قاعدة  يف  ت�شنيفاً  �ملجلة 

�لطلبة  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  وه��ن��اأ 

باجلامعة  و�مل��وه��وب��ن  �ملتفوقن 

�ل���دك���ت���ور ع��ل��ي �ل��دل��ب��ح��ي ك��اًل 

م���ن �ل���ط���ال���ب وم�����ش��رف��ي��ه ع��ل��ى 

�إىل  ي�شاف  �ل���ذي  �لإجن���از  ه��ذ� 

�إجناز�ت طلبة �جلامعة �ملتفوقن، 

�ملنح  ه���ذه  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م���وؤك���د�ً 

فيها  �لعالية  �لتناف�شية  وطبيعة 

�لإمكانيات  تعزيز  دورها يف  و�إىل 

وتقدمي  �لربنامج  لطلبة  �لبحثية 

مل�شرة  م��ه��م  ك��د�ع��م  خم��رج��ات��ه��ا 

وتطلعاتها. �جلامعة 

و�أ�����ش����ار �ل���دك���ت���ور �ل��دل��ب��ح��ي 

من  ك��ب��ر�ً  ع���دد�ً  ه��ن��اك  �أن  �إىل 

طلبة  من  �ملقدمة  �لعلمية  �لأور�ق 

يف  و�ملوهوبن  �ملتفوقن  �جلامعة 

طريقها  ويف  �ل��ت��ح��ك��ي��م،  م��رح��ل��ة 

�ل��ف��رة  خ��الل  �هلل  ب���اإذن  للن�شر 

�جلزيل  �ل�شكر  مقدماً  �لقادمة، 

رعايتهم  ع��ل��ى  �جل��ام��ع��ة  لإد�رة 

�لو�عدة  �لفئة  بهذه  و�هتمامهم 

�جلامعة. طلبة  من 

�حلريري حممد  كتب: 

������ش�����ارك م����رك����ز �ل���ت���وج���ي���ه 

�لربنامج  يف  �لطالبي  و�لإر���ش��اد 

�ل���ت���ع���ري���ف���ي ل���ل���ع���ام �جل���ام���ع���ي 

نظمته  و�لذي  1439-1440ه�، 
�مل�شركة يف  �لأوىل  �ل�شنة  عمادة 

-16 �لفرة من  �لكلية خالل  بهو 

يهدف  و�ل���ذي  �حل��ج��ة،  ذي   19
ن��ظ��م��ة  ب��الأ �ل��ط��ل��ب��ة  ت��ع��ري��ف  �إىل 

�جلامعية. و�للو�ئح 

وج����اءت م�����ش��ارك��ة �مل��رك��ز من 

خ���الل ج��ن��اح��ه �ل��ت��ع��ري��ف��ي �ل��ذي 

ت�����ش��م��ن ك���ت���ي���ب���ات وم���ط���وي���ات 

�إر���ش��ادي��ة وت��وع��وي��ة ت�����ش��اه��م يف 

ت��ب�����ش��ر �ل��ط��ال��ب ب��اأه��م��ي��ة ه��ذه 

�مل���رح���ل���ة م���ن �ل��ت��ع��ل��ي��م، وذل���ك 

�لعملية  دور  �أهمية  على  تاأكيًد� 

للطالب  و�لتوجيهية  �لإر���ش��ادي��ة 

رح��ل��ت��ه  ب����د�ي����ة  يف  �مل�����ش��ت��ج��د 

�ل���در�����ش���ي���ة و�ل������دور �ل���ري���ادي 

�ل���ف���اع���ل ل��ل��رب��ط ب���ن �جل��ان��ب 

�مل����ع����ريف و�جل�����ان�����ب �ل��ن��ف�����ش��ي 

خالل  من  للطالب  و�لجتماعي 

مبختلف  �لإر����ش���ادي���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 

و�ل��ت��ي  وم�����ش��ت��وي��ات��ه��ا،  �أ�شاليبها 

�مل���ه���ار�ت  ت��ن��م��ي��ة  ���ش��ت�����ش��ه��م يف 

�لنحو  ع��ل��ى  ل��ل��ط��الب  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 

�ل���ذي ي�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى �ل��ن��ج��اح 

رحلتهم  خالل  �لدر��شي  و�لتفوق 

. لتعليمية �

مشاركة متميزة 
لبرنامج »الموهوبين« 

»هاكثون حج 2018« بـ
برنامج  �أربع طالبات من  �شاركت 

�ل��ط��ل��ب��ة �مل��ت��ف��وق��ن و�مل���وه���وب���ن 

»هاكاثون  يف  �شعود  �مللك  بجامعة 

�لحتاد  نظمه  �ل��ذي   »2018 �حلج 

�ل�شعودي لالأمن �ل�شيرب�ين و�لربجمة 

يف �لأول من �شهر �أغ�شط�ش مبدينة 

جدة بهدف ��شتقطاب �لعقول �لر�ئدة 

�حللول  لبتكار  �لربجمة  جم��ال  يف 

�لتقنية �مل�شاهمة يف �إث��ر�ء وحت�شن 

جتربة �حلجيج. و�شاركت �لطالبتان 

دميا �لعبد�لعايل وحنان �لع�شكر مع 

عدد من طالبات �جلامعة يف م�شروع 

�مل�شعف �ل�شريع، وهو تطبيق يخدم 

�مل�شعفن لت�شهيل و�شولهم للمري�ش 

ثم نقله للم�شت�شفى �ملتاح مما ي�شهل 

�ل�شيطرة على حالته وتقدمي �لعالج 

�أ����ش���رع وق���ت مم��ك��ن. يف حن  يف 

�شاركت طالبة �لربنامج رهف �لعمر 

عن  عبارة  وه��و  »�شلة«  م�شروع  يف 

طريق  ع��ن  جم��اين  �ت�شال  تطبيق 

�شبكة خا�شة يعمل بدون �لو�ي فاي 

لإر�شاد �حلجاج �لتائهن، �أما �لطالبة 

نور� �لها�شمي فقد �شاركت يف م�شروع 

»�أ�شو�ط« وهو تطبيق للهاتف �جلو�ل 

�أ�شو�ط  ع��دد  ح�شاب  خدمة  يقدم 

�ل��ط��و�ف ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى حتديد 

�مل�شاريع  ه��ذه  تاأهلت  وق��د  �مل��وق��ع. 

�لثالثة للمرحلة �لثانية من »هاكاثون 

�حلج 2018« من �شمن 90 م�شروعاً 

باأنه  علماً  �لثانية،  للمرحلة  تاأهلت 

تقدم للهاكاثون ٧٠٠ م�شروع، �جلدير 

�لفائز  للفريق  �لقائدة  �أن  بالذكر 

مليون  قدرها  وجائزة  �لأول  باملركز 

ترجمان  تطبيق  عن  �شعودي  ري��ال 

هي خريجة ماج�شتر علوم �حلا�شب 

و�ملعلومات من جامعة �مللك �شعود �أ. 

�شماهر �لهذيل.

مدير الجامعة يهنئ د. 
سمرقندي

بعث معايل مدير �جلامعة �لدكتور 

بدر�ن �لعمر خطاب تهنئة، لالأ�شتاذ 

�لأ�شا�شية  �لعلوم  بق�شم  �مل�شارك 

بكلية �لأمر �شلطان بن عبد�لعزيز 

�لدكتور  �لطارئة  �لطبية  للخدمات 

مبنا�شبة  وذلك  �شمرقندي،  �أ�شامة 

 adjunct senior« ح�شوله على 

lecturer« من ق�شم �شحة �لطو�رئ 
�ملجتمعية و�ملمار�شات �لطبية بكلية 

�لطب و�لتمري�ش يف جامعة مونا�ش 

�لأ�شر�لية. وقال مدير �جلامعة يف 

على  �أهنئكم  �أن  »ي�شعدين  خطابه: 

حتقيق ه��ذ� �لإجن���از �ل��ذي مل ياأت 

�إل من بعد جهد و�جتهاد، وما كان 

ذلك ليتحقق لول �لدعم �لذي يتلقاه 

�لأم���ر  ولة  م��ن  �جل��ام��ع��ي  �لتعليم 

حفظهم �هلل«.

»الديسي« وكيلة 
لعمادة التطوير 

والجودة 
�أ�شدر معايل مدير �جلامعة قر�ر�ً 

بنت  د�رة  �ل��دك��ت��ورة  بتعين  �إد�ري����اً 

�أ�شعد �لدي�شي وكيلة لعمادة �لتطوير 

و�جلودة بفرع �لطالبات ملدة عامن.

»وجدة« تتصدر الجامعات المغربية في 
تصنيف عالمي

�جلامعات  ترتيب  �أخ��رى  مرة  بوجدة  �لأول  جامعة حممد  ت�شدرت 

ر�نكينغ«  »�شانغهاي  �لأك��ادمي��ي  �لعاملي  �لت�شنيف  ح�شب  �ملغربية، 

ranking shanghai يف �لفيزياء ل�شنة 2018، حمتلة �لرتبة 201 
حممد  بجامعة  متبوعة  �لعاملي،  �ل�شعيد  على  جامعة   500 بن  من 

�خلام�ش بالرباط، �لتي �حتلت �لرتبة 301 عاملًيا، تليها جامعة �لقا�شي 

عيا�ش مبر�ك�ش.

�شابق  وقت  يف  ت�شدرت  �أن  ب�»وجدة«  �لأول  حممد  جلامعة  و�شبق 

ت�شنيف موقع »ويب ميريك�ش« �لدويل بالن�شبة �إىل �جلامعات �ملغربية، 

ر�نكينغ«  »�شانغهاي  ت�شنيف  معاير  معاير خمتلفة عن  يعتمد  و�لذي 

منها �لن�شر و�لنفتاح و�لتاأثر و�لتميز.

جـامعة القاضي عياض تتألق على المستوى 
األفريقي

عيا�ش  �لقا�شي  جامعة  �حتلت 

م�شتوى  على  �ل��ري��ادة  مب��ر�ك�����ش، 

�جلامعات �ملغربية و�ملغرب �لعربي 

باللغة  �لناطقة  �لإفريقية  و�ل��دول 

�لريا�شيات  جم��ال  يف  �لفرن�شية 

�ملرموق  �شنغهاي  ت�شنيف  ح�شب 

ل�شنة  �ل��ع��امل  يف  جامعة  لأف�شل 

2018 حيث �شنفت �شمن �أف�شل 
400 جامعة يف �لعامل.

وح�شب بيان �شادر فقد �حتلت جامعة �لقا�شي عيا�ش �أي�شا ح�شب 

وبالعامل  �لإفريقية  �لقارة  م�شتوى  على  �لثالثة  �ملرتبة  �لت�شنيف  هذ� 

�لعربي يف جمال �لريا�شيات، كما �حتلت �جلامعة مر�تب متقدمة يف 

�أخرى �شمن  �لفيزياء حيث �شنفت مرة  �أي�ًشا يف جمال  �لرتيب  هذ� 

�أف�شل 300 جامعة يف �لعامل و�حتلت �ملرتبة �لثانية على �مل�شتوى �لوطني 

و�ملغاربي و�جلامعات �لإفريقية �لناطقة باللغة �لفرن�شية و�ملرتبة �لثالثة 

بالقارة �لفريقية و�لثانية يف �لعامل �لعربي.

مركز إلعادة االستخدام بجامعة قابوس
وقعت جامعة �ل�شلطان قابو�ش و�ل�شركة �لعمانية �لقاب�شة خلدمات 

�لبيئة برنامج تعاون لإقامة �شر�كة ذ�ت منفعة متبادلة من �شاأنها تعزيز 

ر�شالة »�جلامعة �خل�شر�ء« يف جامعة �ل�شلطان قابو�ش، من خالل �إن�شاء 

مركز لإعادة �ل�شتخد�م مقره يف �جلامعة، ويهدف �لربنامج �إىل تعزيز 

وتعزيز  �جلامعي،  �حلرم  د�خل  �مل�شتد�مة  �لتنمية  وممار�شات  ثقافة 

�لنفايات  مد�فن  بتحويل  يتعلق  فيما  لل�شركة  �ل�شر�تيجية  �لأه��د�ف 

وت�شجيع مبادر�ت تدوير �لقت�شاد يف جميع �أنحاء �ل�شلطنة، كما يهدف 

و�حدة  مظلة  �ل�شلطنة حتت  �ل�شتخد�م عرب  �إعادة  توحيد جهود  �إىل 

برنامج  وي�شتمر  �ملذكورة،  �لأه��د�ف  وحتقيق  �ملركز  عمليات  لتح�شن 

�لتعاون ملدة ثالثة �أعو�م.

»األردنية« تتقدم في طب األسنان 
والتمريض

�أف�شل  قائمة  �شمن  متقدماً  عاملياً  ترتيًبا  �لأردنية  �جلامعة  حققت 

ت�شنيف  ح�شب  و�لتمري�ش  �لأ���ش��ن��ان  ط��ب  تخ�ش�شي  يف  �جلامعات 

يف   200-151 �لفئة  يف  �شنفت  فقد   ،2018 لعام  �لعاملي  »�شنغهاي« 

�لأ�شنان،  201-300 يف تخ�ش�ش طب  �لفئة  �لتمري�ش، ويف  تخ�ش�ش 

ويعتمد ت�شنيف �شنغهاي على خم�شة معاير هي: عدد �لبحوث �ملن�شورة 

يف �لتخ�ش�ش يف قاعدة �ملجالت، وعدد �لبحوث �ملن�شورة يف �ملجالت 

�ملن�شورة،  بالبحوث  �ل�شت�شهاد  ومعدل  �لتخ�ش�ش،  يف  تاأثًر�  �لأك��ر 

و�لتعاون �لدويل للجامعة يف جمال �إجر�ء �لبحوث �لعلمية مع باحثن 

�لتي  �لعاملية  �جلو�ئز  وعدد  �لتخ�ش�ش،  نف�ش  يف  عاملية  جامعات  من 

ح�شل عليها �لأكادمييون يف �لتخ�ش�ش �مل�شنف.

جامعات 
عربية

ريان الزهراين



كتبت: هوازن كتبي

فعاليات  املا�ضي  الأح��د  انطلقت 

للطالبات  التعريفي  التهيئة  اأ�ضبوع 

وذلك  اجلامعة،  بكليات  امل�ضتجدات 

لتهيئة  اجل��ام��ع��ة  اإط����ار ح��ر���ص  يف 

يوم  اأول  منذ  امل�ضتجدات  الطالبات 

درا�ضي.قامت وكيلة اجلامعة ل�ضوؤون 

العي�ضى  اإينا�ص  الدكتورة  الطالبات 

الإن�ضانية  العلوم  اأق�ضام  وعميدة 

وعميدة  العي�ضى  غ��زي��ل  ال��دك��ت��ورة 

الطبية  وال��درا���ض��ات  العلوم  اأق�ضام 

الدكتورة مي�ضاء القر�ضي، بجولة على 

�ضري  بدء  من  للتاأكد  الكليات  جميع 

الدرا�ضة والت�ضجيل ب�ضورة ان�ضيابية.

ال�صيدلة

بالكليات  اجل��ول��ة  ب��داي��ة  ك��ان��ت 

املتمثل  ال�ضيدلة«  »كلية  العلمية 

بالنادي الثقايف وال�ضيافة الرتحيبية 

تعليمية  رواب���ط  وت��وزي��ع  لطالباتها 

والأندية  والأنظمة  الوحدات  ت�ضمل 

نظمت  الأك��ادمي��ي��ة جميعها  وامل���واد 

لي�ضهل  الإلكرتوين  بالباركود  ورتبت 

اأق�ضامها  وا�ضتعرا�ص  اإليه،  الو�ضول 

»العقاقري والكيمياء احليوية«.

طب الأ�صنان والتمري�ض

الأ�ضنان  ط��ب  كليات  نظمت  كما 

والعلوم الطبية التطبيقية والتمري�ص، 

بنظام  والتعريف  ترحيبية  ل��وح��ات 

»�ضمر الإلكرتوين« الذي ميكن الطالبة 

امل�ضتجدة من تعديل اجلدول الدرا�ضي 

والإ�ضافة  احل��ذف  طلبات  واإر���ض��ال 

بكل  املنزل  من  للمقررات  والتعديل 

�ضهولة ويوفر الوقت واجلهد للطالبات، 

ال�����ض��وؤون  اإدارة  ق�ضم  ت��واج��د  ك��م��ا 

بوحدة  املتمثلة  والطالبية  الأكادميية 

لنقل  تهتم  التي  الطالبات  م�ضاندة 

الطالبات اإىل جهات التدريب العملي 

والزيارات امليدانية اخلارجية.

الطب

طالباتها  الطب  كلية  وا�ضتقبلت 

الطبية  باملعامل  تعريفية  ب��اأرك��ان 

واملختربات وق�ضم الإر�ضاد الأكادميي 

الذي ي�ضهم يف اإجناح املهمة التعليمية 

وت�ضجيع عالقة امل�ضاركة بني الطالبة 

واملر�ضدة لتحقيق اأهدافها ال�ضخ�ضية 

واملهنية.

العلوم

تالها احتفال كلية العلوم بافتتاح 

لق�ضم  البكالوريو�ص  برنامج 

الإح�ضاء وبحوث العمليات، 

اتخاذ  خطوات  يدعم  حيث 

اخلريجني  وتاأهيل  ال��ق��رار 

لروؤية  متا�ضيا  العمل  ل�ضوق 

2030 امل�ضتقبلية.
اإدارة الأعمال

الكليات  ب��زي��ارة  اجلولة  واأكملت 

الأع��م��ال«  اإدارة  »كلية  الإن�ضانية 

بعمل  الأك��ادمي��ي  بالإر�ضاد  املتمثلة 

دليل اإر�ضادي يخت�ص بجميع ال�ضوؤون 

الأكادميية التي تهم الطالبة امل�ضتجدة 

اأق�ضام كثرية ووفرت  حيث تواجدت 

من�ضورات تعريفية وكتيبات باللغتني 

العربية والإجنليزية، ولوحظ تواجد 

مميز لالأندية الطالبية بالكلية وهي 

نادي املحا�ضبة واإدارة املوارد الب�ضرية 

واملالية والتعريف بها ب�ضورة عامة.

الرتبية

طالباتها  الرتبية  كلية  ا�ضتقبلت 

امل�ضتجدات بتهيئة بهو الكلية ليماثل 

ومن�ضورات  املطار«  ا�ضتقبال  »�ضالة 

على  ويحتوي  ال�ضفر  ج��واز  حتاكي 

الأكادميى  والإر�ضاد  الت�ضجيل  اأماكن 

ومكتب »ن��اف��ذت��ي« اخل��دم��ي وال��ذي 

والدعم  امل�ضاعدة  �ضبل  اأف�ضل  يقدم 

بكل �ضهولة و�ضرعة لت�ضهيل الإجراءات 

توزيع  مت  كما  الطالبة.  من  املطلوبة 

ل�ضوق  اخلريجات  لتاأهيل  ن�ضرات 

ال�ضوؤون  اأ�ضرفت وحدة  العمل، حيث 

املهارى  ال�ضجل  بتوزيع  الأك��ادمي��ي��ة 

للطالبة ووثيقة احلقوق واللتزامات 

الطالبية وال�ضجل الأكادميي لها.

الآداب

ن�ضرة  ف��وزع��ت  الآداب  كلية  اأم��ا 

للجامعة  املعتمدة  امل��راف��ق  باأ�ضماء 

وتوزيع  لها،  الطالبة  تعرف  لي�ضهل 

برو�ضرات تعديل اجلداول الدرا�ضية.

اللغات والرتجمة

���ض��م��ل��ت اجل��ول��ة ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات 

ال��ت��ع��ري��ف  وال���رتج���م���ة ح��ي��ث مت 

كتيبات  توزيع  طريق  عن  بالكلية 

ون�������ض���رات وه����داي����ا ل��ل��ط��ال��ب��ات 

تعريفي  خا�ص  وق�ضم  امل�ضتجدات 

وهي  بالكلية  امل��وج��ودة  ب��ال��ن��وادي 

الفرن�ضي  ون���ادي  الرتجمة  ن��ادي 

الثقايف. والنادي 

ال�صياحة والآثار

ك��م��ا وف����رت ك��ل��ي��ة ال�����ض��ي��اح��ة 

الكليات  بني  متنقلة  مكتبة  والآثار 

ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ن�����ض��اط ال��ك��ل��ي��ة وم��ا 

ت��ق��دم��ة م��ن م��ع��ل��وم��ات واأن�����ض��ط��ة 

ترثي الطالبات ملعرفة اآثار وتراث 

احلبية. مملكتنا 

احلقوق واحلا�صب 

واخ��ت��ت��م��ت اجل��ول��ة ب��زي��ارة كلية 

وكلية  ال�ضيا�ضية  والعلوم  احل��ق��وق 

علوم احلا�ضب واملعلومات، والطالع 

برامج  من  كلية  كل  وفرته  ما  على 

تعريفية للطالبات امل�ضتجدات.
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حفل تسليم شهادات االعتماد البرامجي للبرامج الحاصلة 
على شهادات اعتماد أكاديمي

د. عسيري: تصدرنا الجامعات السعودية في عدد 
البرامج المعتمدة من هيئة تقويم التعليم

د. القسومي: بلغ عدد البرامج 9 تمثل 4 كليات هي 
الطب وطب األسنان والحاسب والعلوم

برعاية معايل مدير اجلامعة 

رع����ى م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

الذي  احلفل  العمر  ب��دران  الدكتور 

للتخطيط   اجلامعة  وك��ال��ة  اأقامته 

يو�ضف  الدكتور  برئا�ضة  والتطوير 

�ضهادات العتماد  لت�ضليم  ع�ضريي، 

على  احلا�ضلة  للربامج  الرباجمي 

����ض���ه���ادات الع���ت���م���اد الأك���ادمي���ي 

للدورتني  التعليم  تقومي  هيئة  م��ن 

بح�ضور  وال�����ض��اب��ع��ة،  ال�����ض��اد���ض��ة 

ووك��الء  الكليات،  عمداء  اأ�ضحاب 

الكليات للتطوير واجلودة، ووكيالت 

التي  الأق�����ض��ام  وروؤ���ض��اء  الكليات، 

العتماد  على  ب��راجم��ه��ا  ح�ضلت 

الأكادميي.

تطور وتقدم

بداأ احلفل بكلمة قدمها الدكتور 

���ض��ال��ح ال��ق�����ض��وم��ي ع��م��ي��د ع��م��ادة 

فيها  واجل������ودة، رح���ب  ال��ت��ط��وي��ر 

باحل�ضور ووجه ال�ضكر ملعايل مدير 

للتخطيط  اجلامعة  ووكيل  اجلامعة 

جهود  على  اأث��ن��ى  كما  وال��ت��ط��وي��ر، 

ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة وح��ر���ض��ه��ا على 

حت��ق��ي��ق ت��ق��دم يف ع���دد ب��راجم��ه��ا 

املعتمدة اأكادميياً.

ال�صمعة الأكادميية 

واأك����د ال��دك��ت��ور ال��ق�����ض��وم��ي اأن 

اجلامعة مت�ضي يف م�ضرية التطوير 

واجلودة لتح�ضد باإذن اهلل جناحات 

الأكادميية  �ضمعتها  تر�ضخ  متتالية 

رقي  ثم  وم��ن  �ضالبتها،  من  وتزيد 

خمرجات اجلامعة يوماً بعد يوم.

القريب  بالأم�ص  اأنه  اإىل  واأ�ضار 

موعد  �ضعود  امل��ل��ك  جلامعة  ك��ان 

حيث  التميز،  بل  النجاح  مع  اآخ��ر 

ممثلة  التعليم  تقومي  هيئة  اأقامت 

والعتماد  للتقومي  الوطني  باملركز 

الأك����ادمي����ي، م��ل��ت��ق��ى اجل�����ودة يف 

مب�ضاركة   ،2018 العايل  التعليم 

العتماد  على  احلا�ضلة  املوؤ�ض�ضات 

امل��وؤ���ض�����ض��ي وال��رباجم��ي ل��ل��دورت��ني 

امللتقى  وهو  وال�ضابعة،  ال�ضاد�ضة 

ال������ذي ت�����ض��ل��م��ت ف���ي���ه اجل��ام��ع��ة 

لعدد  الرباجمي  العتماد  �ضهادات 

هي:  كليات   4 متثل  برامج  ت�ضعة 

الأ���ض��ن��ان،  ط��ب  كلية  ال��ط��ب،  كلية 

واملعلومات،  احلا�ضب  علوم  كلية 

كلية العلوم، وهو ما نتج عنه ارتفاع 

املعتمدة  الأكادميية  الربامج  ر�ضيد 

برناجماً   39 اإىل  لت�ضل  باجلامعة 

م��وؤخ��راً  اأعلنه  م��ا  وه��و  اأك��ادمي��ي��اً، 

والعتماد  للتقومي  الوطني  املركز 

الر�ضمي،  ح�ضابه  عرب  الأك��ادمي��ي 

وبذلك ت�ضدرت جامعة امللك �ضعود 

اجل��ام��ع��ات ال�����ض��ع��ودي��ة، يف ع��دد 

من  املعتمدة  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج 

هيئة تقومي التعليم.

روؤية الدولة 

اأن  الق�ضومي  الدكتور  واأ���ض��اف 

اليوم  نحتفى  اأننا  ال�ضدر  يثلج  ما 

غر�ص  وه��و  الكبري،  الإجن���از  بهذا 

لينعم  اجل��ام��ع��ة  غ��ر���ض��ت��ه  ط��ي��ب 

ب��ظ��الل��ه وع���ط���ره ج��م��ي��ع ط��الب 

جودة  من خالل  اجلامعة  وطالبات 

جودة  ثم  ومن  الأكادميية،  الربامج 

�ضوق  يف  ومناف�ضتهم  خمرجاتها، 

العمل، مما يدعم م�ضاهمة اجلامعة 

 2030 ال���دول���ة  روؤي����ة  يف حت��ق��ي��ق 

وتوجهاتها ال�ضرتاتيجية.

اأ�صباب النجاح

اجلامعة  وكيل  اأ�ضار  جانبه  من 

للتخطيط والتطوير الدكتور يو�ضف 

امللك  جامعة  ت�ضدر  اأن  ع�ضريي، 

�ضعود للجامعات ال�ضعودية يف عدد 

من  املعتمدة  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج 

هيئة تقومي التعليم يعد يوماً جديداً 

�ضعود،  امللك  اأي��ام متيز جامعة  من 

وهو جناح مل ياأت م�ضادفة بل كان 

وراءه عوامل متعددة اأ�ضهمت يف بلوغ 

ت�ضتحقها،  التي  للمكانة  اجلامعة 

التخطيط  ث��م  اهلل،  على  فالتوكل 

التغريات، ودعم  املرن الذي يراعي 

م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، وح��ر���ص 

كليات اجلامعة على متيز براجمها، 

تقدمها  ال��ت��ي  امل�ضتمرة  واجل��ه��ود 

اأ�ضهمت  واجل���ودة  التطوير  عمادة 

الإجن���از  ه��ذا  حتقيق  يف  جميعها 

الذي نعتز به جميعاً.

الوفاء بالوعد 

وكالة  اأن  ع�ضريي  الدكتور  وذكر 

قد  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة 

ت�ضتمر  اأن  م�ضى  ع��ام  منذ  وع��دت 

متيز  على  العمل  يف  الوكالة  جهود 

التخطيط  جم���الت  يف  اجل��ام��ع��ة 

وحتقيق  ع��ام��ة،  ب�ضفة  والتطوير 

الرقي  يف  ت�ضهم  ملمو�ضة  جناحات 

بخا�ضة  اجلامعة  خمرجات  بكافة 

نحن  وها  الأكادميية،  براجمها  يف 

اليوم نلتقي لنحتفي جميعاً بتحقيق 

اأن  اإجن��از ما كان  الوعد، وهو  هذا 

التي  املخل�ضة  اجلهود  لول  يتحقق 

فريق  جميعاً  فنحن  اجلميع،  بذلها 

عمل واحد ي�ضعى لبلوغ روؤية واحدة، 

امللك  والتميز جلامعة  الريادة  وهي 

�ضعود.

اأوجه دعم متعددة

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  واأك��د 

ع�ضريي  يو�ضف  الدكتور  والتطوير 

للتخطيط  اجل��ام��ع��ة  وك���ال���ة  اأن 

ذراعها  خ��الل  من  تعمل  والتطوير 

الفعال عمادة التطوير واجلودة على 

نقدم  فنحن  وا�ضحة،  خطة  تنفيذ 

للتدريب،  اإ���ض��اف��ة  الفني،  ال��دع��م 

ال��ع��م��ل، وامل��ل��ت��ق��ي��ات التي  وور�����ص 

ت�ضب جميعها يف نهر متيز جامعة 

التخطيط  �ضعود يف جمالت  امللك 

والتطوير.

احتفال بال�صدارة

واأ����ض���اف ال��دك��ت��ور ع�����ض��ريي اأن 

بالكليات  ال��ي��وم  حتتفي  اجل��ام��ع��ة 

التي ح�ضلت براجمها على �ضهادات 

م���ن هيئة  الأك����ادمي����ي  الع���ت���م���اد 

ال�ضاد�ضة  للدورتني  التعليم  تقومي 

وال�����ض��اب��ع��ة وه���ي: »ك��ل��ي��ات ال��ط��ب، 

وطب الأ�ضنان، وكلية علوم احلا�ضب 

اإ�ضافة  العلوم«.  وكلية  واملعلومات، 

امللك  جامعة  بت�ضدر  الحتفال  اإىل 

�ضعود للجامعات ال�ضعودية يف عدد 

من  املعتمدة  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج 

هيئة تقومي التعليم.

�صكر لفريق العمل

واخ���ت���ت���م احل���ف���ل ف��ع��ال��ي��ات��ه 

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  بتوجيه 

والتطوير وعميد التطوير واجلودة 

ال�����ض��ك��ر مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

و�ضكر  امل�����ض��ت��م��رة،  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى 

ووكالئهم  اجلامعة  كليات  عمداء 

اأع�ضاء  وجميع  الأق�ضام،  وروؤ�ضاء 

كما  ال��ت��دري�����ص،  هيئة  وع�����ض��وات 

هذه  على  للجامعة  التهنئة  وج��ه 

اأبنائها  وح��ب  املخل�ضة  اجل��ه��ود 

وت�����ض��در اجل��ام��ع��ات ال�����ض��ع��ودي��ة 

واختتم  ال��رباجم��ي،  الع��ت��م��اد  يف 

�ضهادات  بت�ضليم  فعالياته  احلفل 

طب  وكلية  الطب،  لكلية  العتماد 

احلا�ضب  ع��ل��وم  وكلية  الأ���ض��ن��ان، 

العلوم. وكلية  واملعلومات، 

أسبوع التهيئة يستقبل المستجدات
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ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة, زي����ارة 

الأعمال حلا�سنة هل�سيون  لرائدات 

يف مدينة وا�سنطن دي �سي بالوليات 

املتحدة الأمريكية ملدة اأ�سبوع, وذلك 

�سمن برامج اجلامعة لدعم الطلبة 

يف جمالت ريادة الأعمال وال�ستثمار 

وفق روؤية اململكة 2030.

وق���دم م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����س��راين, 

ال�سريفني  احلرمني  خلادم  ال�سكر 

امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ع��ه��ده  ويل  و���س��م��و  ���س��ع��ود,  اآل 

على  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه��م��ا  الأم�����ني 

م��ا ي��ول��ي��ان��ه م��ن رع��اي��ة واه��ت��م��ام 

لرفاهيته  اجلهود  وب��ذل  باملواطن 

لتطوير  املختلفة  الربامج  وتقدمي 

للمواطنني,  وامل��ه��ارات  ال��ق��درات 

و�سعت  اجلامعة  اأن  اإىل  م�سرياً 

»عام  وه��و  �سعاراً  العام  ه��ذا  لها 

الإب�������داع وال����س���ت���ث���م���ار«, وذل���ك 

ل��ت��ط��وي��ر اجل���ام���ع���ة واأ����س���ول���ه���ا 

ال���س��ت��ث��م��اري��ة وت���ق���دمي ال��ربام��ج 

اأع�ساء  م��ن  للمن�سوبني  املختلفة 

والطلبة  واملوظفني  التدري�س  هيئة 

يتعلق  فيما  وخ�سو�ساً  لال�ستفادة, 

وال�ستثمار. الأعمال  بريادة 

جامعة  م��ن  طالبة   14 وك��ان��ت 

من  ال��ربن��ام��ج  يف  ���س��ارك��ن  طيبة, 

مثل  م�سروعاتهن  ع��ر���س  خ��الل 

الرقمي  كليك«  اون  »لب  م��وق��ع 

ل��ل��ت��وا���س��ل ب��ني اأط���ب���اء الأ���س��ن��ان 

ال��ذي  واملختب�رات,  املعامل  وفنيي 

النتظ�ار  ف��رة  لتقلي�س  ي��ه��دف 

الطبية,  والتقاري��ر  للمواعي���د 

امل�سابني  الأطفال  ي�ساعد  وتطبيق 

على  »واح����دون«  ي��دع��ى  بالتوحد 

حت�سني مهارات الت�سال من خالل 

التعليمية,  والأن�����س��ط��ة  الأل���ع���اب 

الواقع الفرا�سي  وكذلك م�سروع 

على  ي��ق��وم  ال���ذي  اآر«  يف  »ط��ي��ب��ة 

وت��كنولوجي�ا  ال��ت��اري��������خ  رب��������ط 

ال��ع�����س��ر احل���دي���ث ب��ال��ع��دي��د من 

ال�سياحة  ت�سجيع  بهدف  اللغات 

�سهولة  اأك���ر  وج��ع��ل��ه��ا  ��ن��ة  امل��ح�����سَّ

بيت  حجاج  من  اململكة  زوار  على 

عر�س  ج��ان��ب  اإىل  احل����رام,  اهلل 

»ال�سحراء  مثل  عملية  م�سروعات 

لالإ�سهام  ي�سعى  الذي  اخل�سراء« 

ث��ق��اف��ة  ن��ق�����س  يف ح���ل م�����س��ك��ل��ة 

اململكة,  يف  النفايات  تدوير  اإعادة 

وت��ط��ب��ي��ق »م��ي��دي�����س��ني« ل��ت��ع��ل��ي��م 

الروبوتات. �سناعة  الأطفال 

اأك�����د م���دي���ر ج��ام��ع��ة اجل���وف 

ال��دك��ت��ور اإ���س��م��اع��ي��ل ال��ب�����س��ري, 

مبرحلة  مت��ر  اجل���وف  ج��ام��ع��ة  اأن 

مف�سلية من عمرها, حيث �ستحقق 

الهامة  القفزات  من  جملة  قريباً 

اجلميع  داعياً  اجل��ودة,  جم��ال  يف 

�سبيل  يف  والتعاون  التكاتف  اإىل 

اجل��ودة  خطط  متطلبات  حتقيق 

على  اجلامعة  و�سع  يف  وامل�ساهمة 

والإقليمي  الوطني  التميز  خارطة 

والعاملي.

عن  الب�سري  ال��دك��ت��ور  واأع���رب 

ت��ف��اوؤل��ه مب��ا حت��ق��ق خ��الل ال��ف��رة 

م�سار  يف  ق��ف��زات  م��ن  امل��ا���س��ي��ة 

اجل��������ودة مب���خ���ت���ل���ف ق���ط���اع���ات 

املراحل  اأن  اإىل  م�سرياً  اجلامعة, 

مالحمها  ب���دت  وال��ت��ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

��ل, مت��ث��ل ان��ت��ق��الً ن��وع��ي��اً  ت��ت�����س��َكّ

يف خم��ت��ل��ف ع��م��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 

وقت  من  �ستوفره  مبا  وخدماتها, 

�سي�ساف  ومت��ي��ز  واأم����وال  وج��ه��د 

مل�����س��رية اجل���ام���ع���ة وم��ن��ج��زات��ه��ا 

والعمرانية. الأكادميية 

اللقاء  رعايته  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

اجل��ودة  تعزيز  بخطط  التعريفي 

اجل��ام��ع��ي  ل���ل���ع���ام  اجل���ام���ع���ة  يف 

قيادات  بح�سور  1440/1439ه�, 
اجلامعة من وكالء وعمداء, وممثلي 

وح����دات اجل����ودة يف ال��ق��ط��اع��ات 

عن  ف�ساًل  والأك��ادمي��ي��ة,  الإداري���ة 

اإىل  تلفزيونياً  اللقاء  وق��ائ��ع  نقل 

وف��روع  ال��ب��ن��ات,  كليات  جممعات 

البنني يف القريات وطربجل.

نظمته عمادة  الذي  اللقاء  وكان 

اجل�����ودة والع���ت���م���اد الأك���ادمي���ي 

الرئي�سية  الج��ت��م��اع��ات  ب��ق��اع��ة 

ن  ت�سَمّ قد  اجلامعة,  اإدارة  مببنى 

ا���س��ت��ع��را���س خ��ارط��ة اجل����ودة يف 

ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة, ح��ي��ث اأو���س��ح 

للتطوير  خالل ذلك وكيل اجلامعة 

واجل���ودة ال��دك��ت��ور اأ���س��ام��ة ع��ارف 

الإعداد  تفا�سيل عدة حول عملية 

خل��ط��ط ت��ع��زي��ز اجل�����ودة, م��ب��ي��ن��اً 

اخل��ط��وات وامل��ت��ط��ل��ب��ات ال��واج��ب 

ع��ل��ى ك��اف��ة ق��ط��اع��ات اجل��ام��ع��ة 

القليلة  الأ���س��ه��ر  خ��الل  حتقيقها 

اأن  املفر�س  من  والتي  القادمة, 

ركائز  من  للعديد  ا�ستتباباً  ت�سهد 

ثقافة اجلودة يف اجلامعة وتغلغلها 

يف الإدارات والأق�سام والوحدات.

على  املجمعة  ج��ام��ع��ة  ح�سلت 

العتماد املوؤ�س�سي الكامل ملدة �سبع 

الوطني  املركز  من  قادمة,  �سنوات 

للتقومي والعتماد الأكادميي.

املجمعة  جامعة  م��دي��ر  وت�����س��لَّ��م 

امل��ق��رن  �سعد  ب��ن  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 

���س��ه��ادة الع��ت��م��اد امل��وؤ���س�����س��ي من 

امل�ساري  عبداهلل  بن  في�سل  الأمري 

الوطني  امل��رك��ز  رئي�س  �سعود  اآل 

والتقومي. للقيا�س 

جاء ذلك خالل ملتقى اجلودة يف 

الذي   ,2018 للعام  العايل  التعليم 

خالله  م��ن  وتُ��ك��رم  الهيئة,  تنظمه 

وال��ربام��ج  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 

�سهادات  على  احلا�سلة  الأكادميية 

العتماد.

اأن  الأك��ادمي��ي  العتماد  ويعني 

املعايري  ا�ستوفت  املجمعة  جامعة 

عليه,  ح�سولها  وير�سخ  املطلوبة, 

لرفع  وال��ت��ط��وي��ر  اجل���ودة  م�ستوى 

مع  لتتوافق  خمرجاتها  يف  الثقة 

متطلبات �سوق العمل.

على  اخل��ط��وة  ه��ذه  و�ستنعك�س 

ل��دى  وم��ك��ان��ت��ه��ا  اجل��ام��ع��ة  �سمعة 

والهيئات  الأم��ور  واأول��ي��اء  الطالب 

امل��ح��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة واجل���ه���ات 

املعنية.

وي���ع���د الع���ت���م���اد الأك����ادمي����ي 

اإىل  ل��ل��و���س��ول  و�سيلة  امل��وؤ���س�����س��ي 

���س��م��ان اجل�����ودة ل��ك��اف��ة اأن�����س��ط��ة 

الأك��ادمي��ي��ة  وفعالياتها  اجل��ام��ع��ة 

والإدارية والفنية.  

عملت  اجلامعة  »املقرن«:  وق��ال 

ا�سراتيجية  خ��ط��ة  اإع����داد  ع��ل��ى 

املوؤ�س�سي,  العتماد  على  للح�سول 

على  اإي��ج��اب��ي��اً  ذل���ك  و�سينعك�س 

ا�ستيفاء  بعد  وخمرجاتها  اجلامعة 

جميع ال�سروط العاملية املطلوبة يف 

خمرجات التعليم العايل.

اخلرباء  من  فريق  زار  واأ�ساف: 

جمال  يف  املتخ�س�سني  ال��دول��ي��ني 

من  الأك��ادمي��ي  والعتماد  اجل��ودة 

خ��ربات  حتمل  خمتلفة  جن�سيات 

متنوعة,  عاملية  اأكادميية  وجت��ارب 

اجلامعة ومت تقييمها على امل�ستوى 

املوؤ�س�سي يف 11 معياراً.

اط���الع  اإىل  »امل���ق���رن«  واأ����س���ار 

ال��ف��ري��ق ع��ل��ى ج��م��ي��ع الإج�����راءات 

والربامج والإمكانيات والتجهيزات, 

تنفيذ  التقييم  زي��ارات  �سبق  حيث 

ع���دد م��ن ال���زي���ارات ل��ل��ت��اأك��د من 

واكتمال خططها  اجلامعة  جاهزية 

والأكادميية,  املوؤ�س�سية  و�سيا�ساتها 

واإج��راءات��ه��ا الإداري���ة, وذل��ك حتت 

الوطنية  الهيئة  ومتابعة  اإ���س��راف 

للتقومي والعتماد الأكادميي.  

على  حري�سة  اجل��ام��ع��ة  وق���ال: 

اللتزام بالعمل املوؤ�س�سي يف جميع 

ن�ساطاتها املختلفة, خا�سة اأن روؤية 

2030 تعترب مبثابة »حتول  اململكة 

املجتمع  ح��ي��اة  واق���ع  يف  ال���ق���رن« 

املختلفة,  وموؤ�س�ساته  ال�سعودي, 

حيث تعتمد ب�سكل كبري على جودة 

الأداء واملخرجات.

احلرمني  خ��ادم  م�ست�سار  التقى 

ال�سريفني اأمري منطقة مكة املكرمة 

ال��ف��ي�����س��ل, يف مقر  الأم����ري خ��ال��د 

املا�سي,  الأ���س��ب��وع  ب��ج��دة,  الإم���ارة 

مدير جامعة الطائف الدكتور ح�سام 

زمان, الذي اأطلع الفي�سل على عدد 

التي تنفذها  من امل�ساريع والربامج 

اجلامعة.

وا����س���ت���ع���ر����س اأم�������ري م��ن��ط��ق��ة 

مكة امل��ك��رم��ة خ��الل ال��ل��ق��اء, اآخ��ر 

م�ستجدات م�سروع »اأكادميية ال�سعر 

وم���ا و�سلت  ب��اجل��ام��ع��ة,  ال��ع��رب��ي« 

لإطالق  التح�سريية  الأعمال  اإليه 

اإق���رار  ب��ع��د  ال��ث��ق��اف��ي��ة  م�ساريعها 

التاأ�سي�سية  اللوائح  الأكادميية  اأمناء 

لالأكادميية وجلائزة الأمري عبداهلل 

الفي�سل لل�سعر العربي.

املكرمة  مكة  منطقة  اأم��ري  واطلع 

ع��ل��ى ت���ط���ورات م�����س��روع امل��دي��ن��ة 

اجلامعية وما حتقق يف امل�سروع الذي 

تراعي  جديدة  بروؤية  تنفيذه  يجري 

ا�ستمع  كما  امل�ستقبلية,  حاجاتها 

التعليمية  املن�ساآت  ع��ن  �سرح  اإىل 

اجلامعية  املدينة  �ستت�سمنها  التي 

الكليات  ت�سمل  ال��ت��ي  اجل���دي���دة, 

اإ�سافة  املعتمدة,  واملراكز  واملعاهد 

وامل�ست�سفى  امل�ساندة  العمادات  اإىل 

اجلامعي واملعامل وامللحقات التابعة 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  واإ�سكان  له, 

والطالب ومباين الأن�سطة الريا�سية 

والثقافية.

الفي�سل  خالد  الأم��ري  وا�ستمع 

التي  ال��رت��ي��ب��ات  ع��ن  ���س��رح  اإىل 

مبنا�سبة  الطائف  جامعة  اتخذتها 

اجلديد,  الدرا�سي  العام  انطالق 

من  للعديد  اجلامعة  وا�ستحداث 

للطالب  اجل��دي��دة  التخ�س�سات 

والطالبات لأول مرة, ومن اأبرزها: 

ال�سناعية  ال��ه��ن��د���س��ة  تخ�س�سا 

للطالبات,  امل��ع��م��اري��ة  والهند�سة 

وال��ت�����س��م��ي��م ال���داخ���ل���ي وال��ف��ن��ون 

للطالب, كذلك اإطالق برامج اأخرى 

والأنظمة  ال�سريعة  كلية  جديدة يف 

مبقر اجلامعة يف الطائف, وت�سمل 

القراآن الكرمي وعلومه, والدرا�سات 

والطالبات,  للطالب  الإ���س��الم��ي��ة 

جديدة  اأخ��رى  برامج  اإىل  اإ�سافة 

ب���رب���ة,  اجل���ام���ع���ي���ة  ال��ك��ل��ي��ة  يف 

والتغذية  ال��غ��ذاء  ع��ل��وم  وتت�سمن 

للطالب  الطبية  املختربات  وتقنية 

وال���ط���ال���ب���ات, وت�����س��م��ي��م الأزي�����اء 

للطالبات. والن�سيج 

رائدات أعمال من »طيبة« يزرن »حاضنة هلسيون« األمريكية

لقاء تعريفي بخطط تعزيز الجودة بجامعة الجوف

جامعة المجمعة تحصد »االعتماد المؤسسي« لمدة ٧ سنوات

الفيصل يستعرض مشاريع جامعة الطائف و»أكاديمية الشعر«

تبذل اإدارة اجلامعة جهوداً كبرية  يف توجيه املوارد املتاحة لتقدمي 

اأف�سل اخلدمات ملن�سوبيها  وتذليل العقبات وال�سعوبات التي تواجههم 

�سواء على ال�سعيد الأكادميي اأو على ال�سعيد الجتماعي واملعي�سي 

ملمار�سة دورهم الأكادميي والبحثي املنوط بهم على الوجه املطلوب.

وتعد املدينة ال�سكنية التي حتققت على مراحل متعددة وت�سم مئات 

الفلل وال�سقق اإجناًزا ت�سكر عليه اإدارة اجلامعة احلالية ومن �سبقها, 

بعد  اإليه  ي��اأوي  التدري�س,  هيئة  لع�سو  الآم��ن  امل��الذ  ميثل  فال�سكن 

يكون مريحاً  اأن  والبحثية, ويطمح  والتعليمية  التدري�سية  اأداء مهامه 

ومنا�سباً ومكتماًل وتتوفر به اخلدمات الأ�سا�سية وال�سيانة الدورية, 

لينعم بعي�سة هنية تليق به وتوؤهله للقيام بدوره بكل ن�ساط وحيوية.

العديد من  وتوا�سل  ال�سكاوى  ت�ساعدت  الأخ��رية,  الفرة  لكن يف 

الزمالء والزميالت مبالحظاتهم حول اخلدمات وال�سيانة.. واأ�سعى 

يف هذه امل�ساحة املتاحة يف »ر�سالة اجلامعة« لإي�سال �سوت الزمالء 

الهتمام  يولوها  اأن  للم�ساريع  اجلامعة  وكالة  من  ت�ستحق  والتي 

املطلوب.. فالزمالء والزميالت من اأع�ساء هيئة التدري�س عانوا كثرياً 

وانتظروا طوياًل على اأمل التح�سن.

وعلى راأ�س تلك املالحظات »تعطل التكييف«, وهي اأكر ما يعاين 

الالهب  ال�سيف  ح��رارة  وط��اأة  حتت  خا�سة  ال�سكن,  من�سوبو  منه 

عندهم  التكييف  توقف  الزمالء  فبع�س  واحلالية,  املا�سية  الأ�سهر 

فرج  بانتظار  فيها  يتجمعون  اثنتان  اأو  اإل غرفة  يبق  ومل  ال�سكن  يف 

ال�سيانة والفنيني, وتقدموا بطلبات �سيانة و�سكاوى عديدة منذ اأ�سهر 

لكن ل جميب لالأ�سف, وقد مت الوعد بتغيري �سركة ال�سيانة لكن مل 

يتغري �سيء حتى الآن, وقد ا�سطر الكثري منهم لدفع تكاليف ال�سيانة 

الباهظة على ح�سابهم.

وكمثال على �سعف ال�سيانة هناك »ت�سريب« من ال�سارع 17 ا�ستمر 

ملدة ل تقل عن �سهرين دون معاجلة, وعندما مت النتباه له والتحرك 

ل�سيانته ا�ستمر العمل اأكر من اأ�سبوعني دون النتهاء منه ول زالوا 

ي�ستغلون عليه.

عنا�سر  اأح��د  كانت  والتي  اخل�سراء  وامل�سطحات  احلدائق  اأم��ا 

بحركة  وت�سج  للعوائل  وبهجة  ومتنف�ًسا  اجلديد  ال�سكن  جماليات 

الأطفال وحيويتهم, فقد طالها الإهمال وتعر�ست املزروعات للتلف.. 

وباتت اليوم �سفراء تع�سف فيها رياح ال�سيف الالهبة, ومل تعد موؤهلة 

لرتياد العوائل وحرم الأطفال من الألعاب التي بداأت تتعر�س للتلف..

 اإن اإدارة اجلامعة عملت م�سكورة على توفري �سبل الراحة من �سكن 

ولدي  واملجتمع..  اجلامعة  تخدم  اأف�سل  اإنتاجية  �سبيل  يف  ومرافق 

يعملون  ال�سيانة  على  والقائمني  للم�ساريع  اجلامعة  وكالة  اأن  قناعة 

مع اجلهات  العملية  تكثيف اجلهود  من  امل�سكلة  بجٍد على حل هذه 

املعنية لتوفري �سيانة تليق مبن�سوبي هذا ال�سرح الأكادميي. ولكن تظل 

احلاجة اإىل  �سرورة اإطالع ال�ساكنني على الواقع وما اآلت اإليه جهود 

الإدارة واإيجاد اآلية توا�سل فعالة ت�سهم يف تفهمهم للواقع . ذلك اأن 

ال�سلبية وتكون �سبًبا يف  غياب »املعلومة« بيئة خ�سبة لنت�سار الآراء 

زيادة عدم الر�سا لدى امل�ستفيد. 

اأخرًيا.. الكرة مبلعب اإخوتنا يف الوكالة للم�ساريع, فاحلاجة ما�سة 

ومنرب  اجلامعي,  ال�سكن  ملن�سوبي  واملالب�سات  الظروف  تو�سيح  اإىل 

»ر�سالة اجلامعة« خري مكان جتتمع فيه الآراء والأفكار  ملا فيه خدمة 

جامعتنا احلبيبة ومن�سوبيها.

الصيانة...كيف الحال؟

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

makinzyadel@ksu.edu.sa

ًبعدجناحهايفا�ستكمالمتطلباتاجلودةاأكادمييًاواإداريًاوفنيا

استقبال وتسكين 2500 طالب من 131 
جنسية بـ »الجامعة اإلسالمية«

اأنهى مكتب اخلدمات الطالبية باجلامعة الإ�سالمية يف املدينة املنورة, 

اإجراءات ا�ستقبال وت�سكني 2500 طالب من 131 جن�سية, ميّثلون طالب 

املنح اخلارجية اجلدد الذين انتظموا يف كليات اجلامعة للعام اجلامعي 

تقدمها  التي  املنح اخلارجية  برنامج  1440ه�, �سمن   / 1439 اجلديد 

اجلامعة.

عمادات  اأرب��ع  خالل  من  امل�ستجدين  للطالب  خدماته  املكتب  ويقّدم 

وعمادة  الطالب,  �سوؤون  عمادة  ت�سمل  املكتب,  داخل  م�ساندة  واإدارات 

جد  بكل  ويعمل  الطبي,  واملركز  اجلامعية,  واملدينة  والت�سجيل,  القبول 

ون�ساط من اأجل �سمولية اخلدمات واإجناز معامالت الطالب خالل فرة 

وجيزة توفرياً للوقت واجلهد.
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نقل معايل وزير التعليم الدكتور 

اأح���م���د ال��ع��ي�����س��ى، حت��ي��ات ق��ائ��د 

م�سريتنا خادم احلرمني ال�سريفني 

اأعزه  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

العهد  ويل  �سمو  وحت��ي��ات  اهلل، 

الأمني الأمري حممد بن �سلمان بن 

، ومتنياتهما 
ْ
عبدالعزيز حفظه اهلل

ل��ط��اب وط��ال��ب��ات امل��م��ل��ك��ة بعام 

بالعطاء  ح��اف��ل  �سعيد  درا����س���ي  

مبنا�سبة  وذلك  والتوفيق،  والنجاح 

بدء العام الدرا�سي اجلديد.

وقال الدكتور العي�سى: »ها نحن 

نبداأ عاماً درا�سياً جديداً ن�ستفتحه 

باأمل عظيم، وبهمة عالية، وطموح 

ون�ست�سرف  ال�سماء،  عنان  يعانق 

املنجزات  من  باملزيد  حافًا  غ��داً 

ل��ه��ذا ال��وط��ن واأج��ي��ال��ه ال��ق��ادم��ة، 

لتحقق  تعمل  فتئت  م��ا  ب�سواعد 

الآمال والتطلعات«.

يف  »�سعينا  العي�سى:  واأ���س��اف 

وزارة التعليم وفق ما �سخرته الدولة 

وتوجيهات  ك��ب��رية  اإم��ك��ان��ات  م��ن 

التعليمية  البيئة  لتهيئة  �سديدة؛ 

التعليمي،  مبجتمعنا  ي��ل��ي��ق  مب��ا 

ل�ستكمال  ج��اري��اً  العمل  ولي���زال 

امل�سروعات، من اأجل اأن يحظى كل 

طالب مبا ي�ستحقه من بيئة تعليمية 

منا�سبة«.

ر�سالته  التعليم  وزي����ر  ووج����ه 

موؤكداً  اململكة؛  وطالبات  لطاب 

العلم  �سباق  هو  اليوم  ال�سباق  اأن 

الإن��ت��اج  �سباق  وامل��ه��ارة،  واملعرفة 

فالتناف�س  اخل��اق،  املثمر  والعمل 

ب�سكل  ي�سري  الدويل  امل�ستوى  على 

غ���ري م�����س��ب��وق ل��ت��ط��وي��ر م��ع��ارف 

لتكون  القادمة،  الأجيال  ومهارات 

قادرة على مواجهة التحديات التي 

ت��واج��ه ال��ع��امل يف ال��ق��رن احل��ادي 

التقني  التطور  ومنها  والع�سرين، 

التي  العالية  وامل��ه��ارات  ال��ه��ائ��ْل، 

بالإ�سافة  العمل،  �سوق  يحتاجها 

اإىل تداخل العلوم واملعارف وارتباط 

بع�سها ببع�س، مما يتطلب تكثيف 

التعليم  م�����س��ت��وى  ل��رف��ع  اجل��ه��ود 

والرتبية والتاأهيل والتدريب لتكون 

يف م�ستوى الطموحات.

اأن حتديات  اإىل  العي�سى  واأ�سار 

نعي�سها تفر�س علينا  التي  املرحلة 

الكثري لنحقق مزيداً من التحولت 

وزارة  ت�سعى  التي  ال�سرتاتيجية 

روؤي��ة  �سوء  يف  لتحقيقها  التعليم 

 ٢٠٣٠ ال�سعودية  العربية  اململكة 

والتي ت�ستهدف بناء الإن�سان ورفع 

ال��روؤي��ة  ج��ع��ل  يف  لي�سهم  ك��ف��اءت��ه 

باإذن  واقعاً  وم�ساريعها  وبراجمها 

اهلل.

وق������ال: »ل��ي�����س اأم���ام���ن���ا وق��ت 

للرتاخي والرتيث فنحن ننطلق نحو 

الركون  معها  ين�سجم  ل  حت��ولت 

وق��د  وال��ت��اأج��ي��ل،  ال��ت�����س��وي��ف  اإىل 

و�سعت وزارة التعليم �سمن روؤيتها 

ا�سرتاتيجية طموحة، ت�سعرون الآن 

تقوم  متيزاً  اأكرث  والقادم  ببع�سها 

على مبادئ اجلدية والإتقان ورفع 

التعليمي  بنظامنا  الثقة  م�ستوى 

الذي نوؤمل على خمرجاته اأن يكون 

كل  بجهود  وفاعًا  ظاهراً  اأثرها 

فرد منا حيث كان موقعه ومهمته«.

لأن�سطة  ت��ذك��ريي��ة  اإ���س��ارة  ويف 

وفعاليات �سيف هذا العام العلمية 

العي�سى  الدكتور  اأملح  والتدريبية؛ 

و�سمولها  الإيجابية  نتائجها  اإىل 

ق��ائ��ًا:  وحم��اف��ظ��ة؛  منطقة  ك��ل 

العام حافًا  »لقد كان �سيف هذا 

والفعاليات  الأن�سطة  من  بالكثري 

العلمية والتدريبية، ففي كل ِمنطقة 

وحم��اف��ظ��ة ك���ان ه��ن��اك ب��رن��ام��ج 

�سيفي للطاب والطالبات، وبرامج 

تدريبية للمعلمني واملعلمات وبرامج 

خا�سة لتعليم الكبار اإ�سافة لربامج 

اأف��راد  جلميع  والرتفيه  التثقيف 

حدود  العمل  جتاوز  وقد  املجتمع، 

الوطن �سعياً لنقل التجارب والإفادة 

من التحولت التي ي�سهدها العامل 

وال���رتب���وي،  التعليمي  ال��ع��م��ل  يف 

ومعلمات  معلمون  فيها  ���س��ارك 

�سيكون لهم الأثر الكبري باإذن اهلل 

املُ�سافة  القيمة  يحقق  ما  لتوطني 

لتعليمنا«.

التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  واخ��ت��ت��م 

بقدراتكم  »ثقوا  بالقول:  ر�سالته 

ع��ل��ى حتقيق  ب����اهلل  وا���س��ت��ع��ي��ن��وا 

يعين�كم  اأن  اأ�ساأل  واهلل  اأحامكم، 

يحفظكم  واأن  الأم��ان��ة  اأداء  على 

ويرعاكم«.

التعليم  وزي����ر  م��ع��ايل  ����س���ارك 

العي�سى  حممد  بن  اأحمد  الدكتور 

دول  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزراء  ن���ظ���راءه 

الذي  الجتماع  الع�سرين  جمموعة 

بالأرجنتني   ماندوزا  عقد يف مدينة 

يوم الأربعاء 25 ذو احلجة ١٤٣٩ه� 

وذلك  ٢٠١٨م،  �سبتمرب   ٥ امل��واف��ق 

التعليم  وث��ي��ق��ة  ع��ل��ى  ل��ل��م�����س��ادق��ة 

يف  معاليه  ح�سر  كما  واعتمادها. 

امل�سرتك  الج��ت��م��اع  ال��ت��ايل  ال��ي��وم 

وذل��ك  والعمل،  التعليم  وزراء  ب��ني 

التعليم  وث��ي��ق��ة  ع��ل��ى  ل��ل��م�����س��ادق��ة 

والعمل امل�سرتكة.

ه����ذا و���س��ي��ت��م رف����ع ال��وث��ي��ق��ت��ني 

لعتمادهما من قبل قادة جمموعة 

القادم  الع�سرين يف اجتماعهم  دول 

مدينة  يف  ٢٠١٨م  نوفمرب  �سهر  يف 

جمهورية  عا�سمة  اآي��ر���س  بوين�س 

الأرجنتني.

وامل�سرف  امل�ست�سار  ذلك  اأو�سح 

العام على الإدارة العامة لل�سراكات 

التعليم  ب��وزارة  الدولية  والعاقات 

ال��دك��ت��ور ���س��امل ب��ن حم��م��د امل��ال��ك 

خ�����ال ح�������س���وره الج���ت���م���اع���ات 

التعليم،  وزراء  التح�سريية لجتماع 

ممثلي  م��ن  امل��ج��ت��م��ع��ني  اأن  واأك����د 

جمموعة  ل���دول  التعليم  وزارات 

مناق�سة  م��وؤخ��راً  اأن��ه��وا  الع�سرين 

موادها  على  واتفقوا  التعليم  وثيقة 

ت�سمنت  وال��ت��ي  والع�سرين  الأرب���ع 

ال�سيا�سات العامة للتعليم و�سيا�سات 

والتعاون  التعليم  ومتويل  امل��ه��ارات 

التعليم  اإىل خطط  اإ�سافة  الدويل، 

امل�ستقبلية.

ي�سار اأنه مت عقد اجتماع م�سرتك 

والعمل  التعليم  وزارات  ممثلي  بني 

ملناق�سة الوثيقة امل�سرتكة بني وزراء 

�ستتم  والتي  العمل  ووزراء  التعليم 

املوافقة عليها يف الجتماع امل�سرتك 

العمل يف  ووزراء  التعليم  وزراء  بني 

ويعد هذا  الع�سرين،  دول جمموعة 

الجتماع الثالث حيث �سبقه اجتماع 

اآخر  اجتماع  ثم  اآي��ر���س  بوين�س  يف 

الدول  ممثلو  فيه  تطرق  جنيف  يف 

املهارات  و�سقل  التعليم  اأهمية  اإىل 

ملواكبة التطورات املت�سارعة يف �سوق 

العمل.

تطبق وزارة التعليم املوافقة الفورية 

على انتقال مبتعثي كندا لأي جامعة 

دون  البتعاث،  دول  يف  بها  مو�سى 

اأف�سل  �سمن  من  تكون  اأن  ا�سرتاط 

ال��ع��امل،  ح���ول  جامعة مم��ي��زة   100

ل�سوؤون  ال���وزارة  وكيل  اأك��ده  ملا  وفًقا 

امللحقيات  على  امل�����س��رف  البعثات 

الثقافية جا�سر احلرب�س عرب ح�سابه 

على تويرت موؤخراً. واأعلنت جامعات 

ا�ستثنائًيا  القبول  متديدها  اأمريكية 

للطلبة ال�سعوديني العائدين من كندا، 

وحددت اأغلب اجلامعات مدة التمديد 

بنحو 15 يوًما. وقال م�سوؤول جمموعة 

»�سعوديون يف كندا« فار�س احلربي اإن 

ال���وزارة مهم وي�ساعد اجلميع  ق��رار 

املعرتف  ب��ال��دول  قبول  على  للبحث 

بها مثل اأ�سرتاليا واأمريكا وبريطانيا 

التي اأبدت ا�ستعدادها لقبول انتقال 

املبتعثني اإىل جامعاتها وجتاوز الكثري 

من ال�سروط.

ك�����س��ف اآخ�����ر ت�����س��ن��ي��ف ع��امل��ي 

للجامعات »يوليو 2018«، عن تقدم 

9 جامعات �سعودية لاأمام وتراجع 
17 جامعة عن مراكزها التي احتلتها 
فيما  امل��ا���س��ي،  يناير  ت�سنيف  يف 

نف�س  ثابتة يف  واحدة  بقيت جامعة 

الت�سنيف  ووف��ق  العاملي.  ترتيبها 

الإ�سباين  ويبومرتك�س  ملوقع  الأخري 

ف��اإن   ،Webometrics ال�سهري 

الدخول  يف  جنحتا  فقط  جامعتني 

500 ج��ام��ع��ة يف  اأف�����س��ل  ���س��م��ن 

�سوى  هناك  يكن  مل  بعدما  العامل، 

جامعة واحدة يف الت�سنيف ال�سابق 

بداية العام، فيما دخلت 4 جامعات 

وهو  جامعة،   1000 اأف�سل  �سمن 

الت�سنيف  يف  اجلامعات  عدد  ذات 

الإم���ام  جامعة  و�سجلت  ال�سابق. 

اأف�سل  الإ�سامية  �سعود  بن  حممد 

قفزة؛ اإذ بعدما منيت يف الت�سنيف 

بالرتاجع  املا�سي«  »يناير  ال�سابق 

كانت  مبا  مقارنة   ،4699 للمركز 

»امل��رك��ز   2017 ي��ول��ي��و  يف  ع��ل��ي��ه 

وف��ق  اجل��ام��ع��ة  جن��ح��ت   ،»2300
اإىل  الو�سول  يف  الأخ��ري  الت�سنيف 

بذلك  وتبواأت  2180 عاملًيا،  املركز 

املركز 31 عربًيا.

امللك  جامعة  ت��ب��واأت  وك��ع��ادت��ه��ا 

���س��دارة  يف  الأول  امل��رك��ز  ���س��ع��ود 

اإذ  والعربية،  ال�سعودية  اجلامعات 

 420 املركز  اإىل  وو�سلت  تقدمت 

يناير  ت�سنيف  يف  ك��ان��ت  ب��ع��دم��ا 

اأنها  اإل   ،424 امل��رك��ز  يف  املا�سي 

مركز حققته  لأف�سل  بعد  ت�سل  مل 

بلغت  اإذ  2017؛  يوليو  ت�سنيف  يف 

اآنذاك املركز 383.

عبدالعزيز  امللك  جامعة  وج��اءت 

الأوىل  للمرة  ودخلت  اأي�ًسا  متقدمة 

قائمة اأف�سل 500 جامعة يف العامل، 

بعدما   484 امل��رك��ز  اإىل  بو�سولها 

ت�سنيف  يف  القائمة  خ���ارج  ك��ان��ت 

ي��ن��اي��ر امل��ا���س��ي ب��اح��ت��ال��ه��ا امل��رك��ز 

املركز  على  م�سيطرة  وبقيت   ،510
امللك  واحتلت جامعة  الثاين عربًيا. 

عبداهلل للعلوم والتقنية املركز 528، 

متقدمة عن مركزها ال�سابق يف يناير 

مركزها  يف  وتبقى   ،590 املا�سي 

امللك  وارتقت جامعة  الثالث عربًيا، 

املركز  اإىل  وامل��ع��ادن  للبرتول  فهد 

 852 امل��رك��ز  يف  كانت  بعدما   825
يف  اأي�ًسا  وبقيت  يناير،  ت�سنيف  يف 

مركزها ال�ساد�س عربيا. اأما جامعة 

اأم القرى فا�ستمر تراجعها باحتالها 

عاملًيا،  و1498  عربًيا،   15 املركز 

بعدما كانت 1455 يف ت�سنيف يناير، 

علًما اأن اأف�سل ت�سنيف لها كان يف 

يوليو 2017 الذي بلغت فيه اآنذاك 

خطى  ذات  وع��ل��ى   ،1157 امل��رك��ز 

خالد  امللك  جامعة  ج��اءت  الرتاجع 

لتبلغ املركز 29 عربًيا و2137 عاملًيا، 

بعدما كانت يف املركز 1892.

العيسى: صيف هذا العام كان حافاًل باألنشطة والفعاليات 
العلمية والتدريبية

وزير التعليم يشارك في اجتماع وزراء التعليم والعمل في 
دول مجموعة العشرين

إعفاء مبتعثي كندا من شرط أميز 100 جامعة

تقدم 9 جامعات سعودية في آخر تصنيف عالمي

نقل تحيات القيادة الرشيدة لطالب وطالبات المملكة بمناسبة العام الجديد

للمصادقة على وثيقة التعليم واعتمادها

�سمن فعاليات يوم املهنة للطلبة ال�سعوديني 

يف لندن

عرض منصة »سفير الخريجين« 
لمبتعثي بريطانيا

من�سة  البعثات  بوكالة  ممثلة  التعليم  وزارة  ا�ستعر�ست 

وذلك  بريطانيا،  يف  ال�سعوديني  للمبتعثني  اخلريجني«  »�سفري 

تنظمه  وال��ذي  ال�سعوديني  للطلبة  املهنة  يوم  فعاليات  خال 

امللحقية الثقافية يف لندن.

  وقال وكيل الوزارة ل�سوؤون البعثات وامل�سرف على امللحقيات 

العا�سمة  فيه  الذي حتت�سن  الوقت  »يف  احلرب�س:  جا�سر  د. 

والإر���س��اد  املهنة  ي��وم  تظاهرة  انطاقة  ل��ن��دن   الربيطانية 

مع  متا�سياً   »2018 م�ستقبلي  »روؤيتي  �سعار  حتت  الوظيفي 

عر�س  على  البعثات  وكالة  يف  2030،   حر�سنا  اململكة  روؤي��ة 

جهات  م��ع  ربطهم  ب��ه��دف  الب��ت��ع��اث  خريجي  �سفري  من�سة 

وت�ساعد  موؤهاتهم،  مع  تتنا�سب  التي  والتدريب  التوظيف 

بالو�سول  والعام  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  الوقت  نف�س  يف 

اإلكرتونياً اإىل قاعدة بيانات خريجي البتعاث وال�سري الذاتية 

لهم بكل ي�سر و�سهوله«.

اأن ت�سميم املن�سة الذي ا�ستغرق عدة    واأو�سح د. احلرب�س 

اإتاحة الت�سجيل  اأيدي كفاءات تقنية وطنية؛ راعى  اأ�سهر على 

والتدريب،  التوظيف  فر�س  واإعان  للموؤ�س�سات،  الإلكرتوين 

التي  الذاتية  اخلريجني  �سري  يف  املبا�سر  البحث  خ��ال  من 

تتيحها املن�سة للتوا�سل مع املر�سحني اإلكرتونياً.

اخلريجني  كافة  للبعثات  ال��وزارة  وكالة  دع��ت  جانبها    من 

https:// :للت�سجيل عرب نظام �سفري اخلريجني عرب الرابط

متطلبات  safeergraduates.moe.gov.sa   وتعبئة 
الذاتية  ال�سرية  بناء  الت�سجيل الإلكرتوين والتي ت�سمل  منوذج 

للمر�سح، والطاع على بيانات اجلهة، وممثلها  وعنوانها.

الأخ��رى  اخل��دم��ات  م��ن  ال�ستفادة  للخريجني  ميكن    كما 

كخدمة التنبيهات عند الإعان عن وظيفة تتطابق مع املوؤهل، 

التدريب  فر�س  من  وال�ستفادة  التوظيف،  اإعانات  وم�ساركة 

جهات  دعت  كما  املن�سة.  يف  املطروحة  والتدريب  التعاوين 

وال�ستفادة  ال�ساغرة  الوظائف  وعر�س  للت�سجيل  التوظيف 

الذاتية  لل�سري  عر�س  من  املن�سة  تقدمها  التي  اخلدمات  من 

خلريجي البتعاث.

ا�ستعر�سا خارطة الطريق للتحول الرقمي 

يف قطاع التعليم

وزير التعليم يستقبل وزير 
االتصاالت وتقنية المعلومات

ا�ستقبل معايل وزير التعليم الدكتور اأحمد العي�سى يف مكتبه 

املهند�س  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  وزي��ر  معايل  م��وؤخ��راً 

عبداهلل بن عامر ال�سواحة، ومت خال اللقاء ا�ستعرا�س خارطة 

اجلوانب  ومناق�سة  التعليم،  قطاع  يف  الرقمي  للتحول  الطريق 

امل�سرتكة بني اجلهتني.

التعليم الدكتور عبدالرحمن  اللقاء معايل نائب وزير  ح�سر 

العا�سمي، وامل�سرف على مكتب حتقيق الروؤية الدكتور حممد 

التعليم  لتقنيات  تطوير  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  احلارثي، 

تطوير  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  العوهلي،  يو�سف  الدكتور 

للخدمات التعليمية الدكتور حممد الزغيبي، ومن جانب وزارة 

املعلومات  وتقنية  الت�سالت  وزي��ر  نائب  ح�سر  الت�سالت 

التحول  وح��دة  على  العام  وامل�سرف  العوهلي،  هيثم  املهند�س 

الرقمي الدكتور ع�سام الوقيت.



من �شواهد عناية اململكة العربية 

ال�شعودية مب�شلمي العامل اأنها تتيح 

الدرا�شة  فر�شة  منهم  كبري  لعدد 

وال��ت��ع��ل��م ع��ل��ى ن��ظ��ام »امل��ن��ح��ة« يف 

لطالب  وت��وف��ر  جامعاتها،  معظم 

م�شكناً  اإليها  ال��و���ش��ول  بعد  امل��ن��ح 

ودخاًل م�شتقاًل يغنيهم عن التفكري 

يف ماأكلهم وم�شربهم.

ال�شعودية  اجلامعات  توفر  كما 

لطالب املنح برامج عديدة م�شتقلة، 

اململكة  نعمة يف  اأعظم  اأن  وال ريب 

هي فر�شة اأداء احلج والعمرة اللذين 

نفقته  على  اأداوؤهما  للطالب  ميكن 

ال�شعودية  اجلامعات  لكن  اخلا�شة، 

القيادة  يف  العليا  اجلهات  وبتوجيه 

الر�شيدة تاأبى اإال اأن تكمل معروفها 

اأداء  فر�شة  الوافد  الطالب  ومتنح 

اجلامعة  نفقة  على  والعمرة  احلج 

اأو بالتعاون مع جمعيات خريية، من 

الطالب  ورعاية  املنح  اإدارة  خ��الل 

الوافدين، والتي حتر�ص على تقدمي 

اأف�شل اخلدمات لطالبها.

املا�شي  الدرا�شي  العام  نهاية  يف 

ملا تلقينا نباأ حتجيج الطالب اجلدد 

الذين مل ي�شبق لهم احلج وجدنا يف 

مل  ما  وال�شرور  الغبطة  من  قلوبنا 

نلم�شه من قبل، ورفعنا اأكف الدعاء 

اإذ  ال��رن��ام��ج،  ه��ذا  على  للقائمني 

يح�شلها  �شغرية  نعمة  هي  تكن  مل 

اجل��م��ي��ع، ب��ل ف��ر���ش��ة ال��ع��م��ر التي 

ورمب��ا  م�شلم  ك��ل  قلب  لها  ي�شتاق 

يف  ك�شبه  م��ا  ك��ل  �شبيلها  يف  يبذل 

منحت  الفر�شة  هذه  ولكن  حياته. 

اهلل  ف�شكرنا  و�شهولة،  بي�شر  لنا 

جل وعال، وودعنا بيوتنا قبل نهاية 

بني  ت��دور  بعاطفة  ب�شهر  االإج����ازة 

اجلامعة،  وو�شلنا  وال�شرور،  احلزن 

واأخذنا التطعيم، ثم الت�شريح، حتى 

ال�شاد�ص من ذي احلجة  اليوم  جاء 

على  حافالت  اأربع  وكانت  املباركة، 

متنها  على  حملت  ال�شكن،  ب��واب��ة 

150 ح���اج���اً/ ط��ال��ًب��ا،  م���ن  اأك����ر 

الأداء  املقد�شة  الديار  اإىل  وراح��ت 

فري�شة مقد�شة، وكانت االأل�شن –يف 

الطريق- ال تزال حتمد اهلل وت�شكره 

اإله  ال  اأك��ر  اهلل  اأك��ر  »اهلل  قائلة: 

وهلل  اأك��ر  اهلل  اأك��ر  واهلل  اهلل  اإال 

احلمد«. ن�شل اإىل االأر�ص املباركة، 

وكانت  م��زدل��ف��ة،  خميم  يف  ونقيم 

التي كفلت  الراجحي  احلملة حملة 

حتجيج 180طالًبا من جامعة امللك 

�شعود، فلبثنا يف خميمها بكل ي�شر 

االأي��ام  ه��ذه  يف  جند  ومل  و�شهولة، 

عدم  اأو  التكا�شل  من  �شيًئا  ال�شبعة 

بالنهار  الليل  وا�شلوا  بل  االهتمام، 

يف خ��دم��ت��ن��ا، ووج��دن��ا خ��ري مثال 

�شيوف  وخدمة  االإ�شالمية  لالأخوة 

ومواقف  اأم��ث��ال  وه��ن��اك  الرحمن. 

كثرية واجهناها يف امل�شاعر املقد�شة 

عن  االأل�شن  تعجز  االأمن  رجال  من 

اإن  ن��ق��ول:  اأن  ن��ردد  وال  �شكرها، 

الرحمن  ل�شيوف  اململكة  تقدمه  ما 

لي�ص لدولة اأخرى اأن تقدم ع�شرها، 

واجبها  ب��اأداء  تقوم  ال  الدولة  فهذه 

تخدمهم  بل  فح�شب،  احلجاج  نحو 

لهم  وتوفر  املخ�شو�شني،  ك�شيوفها 

كافة الت�شهيالت التي ت�شاعدهم يف 

اأداء هذه الفري�شة، ولقد �شمعنا عن 

خدماتها من قبل كثريا، لكن »لي�ص 

من �شمع كمن راأى«. 

ويف اأم�شيات االأيام الف�شيلة وبعد 

الفراغ من اأداء املنا�شك مل يركونا 

وحيدين اأو يف فراغ بل كان يرافقنا 

ويالزمنا اأحد اأع�شاء هيئة التدري�ص 

االأف��ا���ش��ل وه���و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور 

حفظه  ال�شهلي  دج��ني  بن  عبداهلل 

م��ع��م��ورة  وك���ان���ت جم��ال�����ش��ن��ا  اهلل، 

االآخرين،  امل�شايخ  ودور�ص  بدرو�شه 

ومل يواجه طالب �شعوبة يف م�شائل 

على  وح�شل  اإليهم  رج��ع  اإال  احل��ج 

اهلل  فجزاهم  و�شاٍف،  ك��اٍف  ج��واب 

اأح�شن ما يجزي عباده ال�شاحلني. 

يا�شر اأ�شعد اأعظمي

ال�شنة االأوىل امل�شركة

ب����داأت ال��ري��ا���ش��ة اجل��ام��ع��ي��ة يف 

بجهود  ال�شعودية  العربية  اململكة 

م��ت��ف��رق��ة ومب�������ش���ارك���ات ج��ام��ع��ي��ة 

ب�شيطة، ثم تطورت وتو�شعت ب�شكل 

انت�شرت  اأن  اإىل  ومرحلي  تدريجي 

واالأهلية  احلكومية  اجلامعات  بني 

�شوؤونها  ينظم  احت��اد  لها  واأ�شبح 

املنا�شبة  واللوائح  القوانني  وي�شع 

لها.

مو�شم  م�شارف  على  نحن  وه��ا 

»تا�شع« ن�شاهد نقلة نوعية رائعة يف 

للجامعات  الريا�شي  االحت��اد  عمل 

ال�شعودية من خالل تطوير الريا�شة 

اللوائح  واإع��داد  ون�شرها  اجلامعية 

اجلودة  معايري  وو�شع  واالإج��راءات 

العام،  االأداء  وموؤ�شرات  والتخطيط 

ف��ه��ن��اك ع��م��ل وا���ش��ح وج��ه��د كبري 

ول��وائ��ح دقيقة  وا���ش��ح��ة  واأج���ن���دة 

واإجراءات عمل عنوانها »االحرافية 

وال�شمولية«.

وق���د ت�����ش��رف��ت ب���زي���ارة االحت���اد 

»الريا�ص«،  العا�شمة  يف  مقره  يف 

والكوادر  الرائع  التنظيم  ف�شاهدت 

واالإدارات  املنتجة  واالأق�شام  املوؤهلة 

ال��ن��م��وذج��ي��ة ع����الوة ع��ل��ى و���ش��وح 

��ر  ال���رام���ج وم�����ش��ار ال��ع��م��ل وت��وفُّ

معايل  قبل  من  والدعم  االإمكانيات 

الوزير ونائبه وجهود رئي�ص االحتاد 

وعمل  لالحتاد  العام  االأم��ني  ومتيز 

اأهلية  وجل��ن��ة  االإع��الم��ي��ة  اللجنة 

امل�شابقات  جلنة  الالعبني وبراعة 

ومتيز عمل اللجنة الفنية وان�شيابية 

عمل ق�شم العالقات.

وعند مغادرتي هذا املكان اجلميل 

���ش��ع��رت ب��ف��خ��ر واع���ت���زاز وت��ق��دي��ر 

لرجال يعملون ليل نهار، و�شعرت اأن 

هذا االحتاد ال يعمل لهدف اإعالمي 

رمزية  م�شاركة  اأو  حم��دد  وه��ج  اأو 

واإحداث  الفارق  ل�شناعة  ي�شعى  بل 

بعيدة  اأه��داف  نوعية وحتقيق  نقلة 

املدى تتجاوز املناف�شات والبطوالت، 

وتظهر نتائجها على م�شتوى دويل.

ل��ق��د ت��ل��ق��ى االحت����اد ال��ري��ا���ش��ي 

من  دع���وات  ال�شعودية  للجامعات 

البطوالت  تنظم  التي  ال��دول  اأغلب 

ال��دول��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات، م��ن اأمل��ان��ي��ا 

واليابان  وكوريا  والرازيل  وال�شني 

ت�شت�شيف  التي  ال��دول  من  والكثري 

ال��ب��ط��والت ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات، 

ال�شعودية  اجلامعات  فرق  وذهبت 

اأعلى  وطموحها  ال���دول  تلك  اإىل 

فهي  البع�ص  يتوقعه  مم��ا  بكثري 

لي�شت يف رحلة ا�شتجمام اأو م�شاركة 

التي  اجلامعية  ال��ف��رق  اإن  رم��زي��ة. 

وم�شابقات  مناف�شات  يف  �شاركت 

ورق��ي  ح�شارة  لنقل  ت�شعى  دول��ي��ة 

ومهارة  اجلامعي  الطالب  وثقافة 

ومت��ي��ز وق����درة ط���الب اجل��ام��ع��ات 

ال�����ش��ع��ودي��ة ع��ل��ى ال���وق���وف على 

االألقاب،  وح�شد  التتويج  من�شات 

ومتكن  ق���درة  لن�شر  فر�شة  وه��ي 

ومتيز  وقوتها  اجل��ام��ع��ات  ريا�شة 

من  مدربيها ومتكن  ومهارة  طالبها 

قيادة  وب��راع��ة  اإدارت��ه��ا  على  يقوم 

اأكادميية  ب��ك��وادر  املدعم  احت��اده��ا 

ريا�شية اإ�شرافية خرجت من امليدان 

القاعات  �شاحتهم  اأجيال  وخرجت 

واأهدافهم  املحا�شرات  ونرا�شهم 

جناح الطالب اأكادميياً وريا�شياً.

بعد جناحه يف تنظيم امل�شاركات 

االحتاد  اأعد  الداخلية  واملناف�شات 

ال�شعودية  للجامعات  ال��ري��ا���ش��ي 

خططه واأفكاره للم�شاركة اخلارجية 

يف ع��دد م��ن االأل��ع��اب، وك��ان للعبة 

»ال���ك���ارات���ي���ه« ح�����ش��ور مم��ي��ز يف 

اليابان، فقد �شارك اأبطالنا وحققوا 

اإعجاب  ونالوا  متتالية  انت�شارات 

اجلميع وثناء امل�شاهد.

وللتوثيق فاإن ح�شيلة اأول م�شاركة 

ال�شعودية  اجلامعات  ملنتخب  عاملية 

حتقيق  يف  متثلت  الكاراتيه  للعبة 

للجامعات  ال�شعودي  املنتخب  جنم 

�شعود الب�شري اأول ميدالية ف�شية يف 

للكاراتيه،  للجامعات  العامل  بطولة 

املنتخب  جن���م  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اإ���ش��اف��ة 

النا�شري  فرج  للجامعات  ال�شعودي 

ميداليتني برونزيتني.

للوفد  املنا�شبة  نبارك  وب��ه��ذه 

امل�شارك برئا�شة د. عبداهلل البقمي 

للجامعات  الريا�شي  االحتاد   رئي�ص 

ال�شعودية وع�شوية د. خالد املزيني، 

 وللمدربني علي الزهراين وعمر اأبو 

الذين  الثمانية  قر�شني  وللنجوم 

مثلوا املنتخب .

اأ. علي بن عبداهلل املريخي 

ع�شو اجلمعية العمومية 

باالحتاد الريا�شي للجامعات 

ال�شعودية 

ع�شو هيئة التدري�ص بجامعة 

الق�شيم

ت����درك ع��م��ادة ����ش���وؤون ال��ق��ب��ول 

�شعود  امل��ل��ك  بجامعة  والت�شجيل 

اجلامعة  ب��ني  ال��و���ش��ل  حلقة  اأن��ه��ا 

يف  حم��وري  دوره��ا  واأن  واملجتمع، 

حتقيق روؤية اجلامعة باأن يكون لها 

املعرفة،  جمتمع  بناء  يف  رائ��د  دور 

لذا فقد قامت – اتباًعا  لنهج  روؤية 

اململكة 2030 الذي يقوم على �شرد 

عدد من االلتزامات واالأه��داف مع 

ك��ل حم��ور م��ن حم���اور ال��روؤي��ة مبا 

ملا  منوذًجا  وميثل  طموحها  يعك�ص 

خطة  ب��اإع��داد   - لتحقيقه  ت�شعى 

خم�شة  بلورة  فيها  مت  ا�شراتيجية 

اأهداف ا�شراتيجية يلتحق بها ت�شع 

ع�شرة مبادرة، تهدف من خاللها اإىل 

فيها  اأ�شارت  التي  ر�شالتها  حتقيق 

اأداء عمليات  اإىل حتقيق التميز يف 

وخدمات القبول والت�شجيل يف اإطار 

والعدالة،  وال�شفافية  اجل��ودة  من 

التقنية من خالل عنا�شر  وتوظيف 

اأنظمة  وتطبيق  متميزة  ب�شرية 

مع  التعاون  و�شرورة  حمفزة،  عمل 

ال�شركاء يف الداخل واخلارج.

يف   2030 روؤي���ة  لنهج  وم��واك��ب��ًة 

العاملية  امل��ع��اي��ري  لتطبيق  تطلعها 

يف ال��ع��دي��د م���ن حم���اوره���ا، ف���اإن 

العمادة مل تركن اإىل ما حققته من 

مبادراتها  اأطلقت  واإمن��ا  جناحات، 

ل��ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري 

اجل�������ودة اخل��ا���ش��ة 

ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق��وم��ي��ة 

واالع��ت��م��اد،  للتقومي 

وال���ت���ي ت���ه���دف من 

ن�شر  اإىل  خ��الل��ه��ا 

ث��ق��اف��ة اجل�����ودة بني 

والتقومي  من�شوبيها، 

من  الأعمالها  الذاتي 

قبل من�شوبيها؛ طبًقا 

واملوؤ�شرات  للمعايري 

الوطنية والدولية.

ذات  يف  وت�����ش��ع��ى 

الوقت للح�شول على 

االعتماد العاملي من قبل ISO. كما 

اأطلقت مبادراتها للتقومي االإلكروين 

واإج��راءات  به من خدمات  تقوم  ملا 

ر�شا  يحقق  والت�شجيل، مبا  القبول 

امل�شتفيدين من جانب وروؤية ور�شالة 

العمادة من جانب اآخر.

ويف نهجها لتحقيق التميز، قامت 

باإطالق  والت�شجيل  القبول  عمادة 

مع  للتوا�شل  ا�شتباقية  م��ب��ادرات 

لتوعيتهم  الثانوية  املدار�ص  طالب 

مب��ع��اي��ري ال��ق��ب��ول ال��ت��ن��اف�����ش��ي يف 

اجلامعة، وذلك يف اإطار م�شاهمتها 

والتميز  اجل����دارة  ثقافة  ن�شر  يف 

توعيتهم  خ��الل  م��ن  ال�شباب،  ب��ني 

اجلامعة  ب�شيا�شة 

يف ا�شتقطاب اأف�شل 

ال�����ط�����الب ح�����ش��ب 

�شيا�شة قبول ترتكز 

التناف�ص  مبداأ  على 

ل�����ش��م��ان م��دخ��الت 

ع���ال���ي���ة اجل�������ودة، 

لقبول  ال�شعي  ويف 

املتميزين  ال��ط��الب 

م�شتوى  على  لي�ص 

امل��م��ل��ك��ة ف��ح�����ش��ب، 

على  واملتفردين  بل 

م�������ش���ت���وى ال���ع���امل 

كذلك.

العمادة  ف���اإن  ال��وق��ت  ذات  ويف 

ت��ك��ت��ف مب��ا ح��ق��ق��ت��ه يف جم��ال  مل 

ا�شتخدام معطيات تقنية املعلومات 

ل��ت��ي�����ش��ري خ����دم����ات وع��م��ل��ي��ات 

ميكن  ما  وهو  والت�شجيل،  القبول 

ما  خ��الل  م��ن  ب�شهولة  مالحظته 

عر  االإلكرونية  بواباتها  تقدمه 

مبادرات  اأطلقت  ولكنها  االإنرنت، 

يواكب  مبا  البوابات  ه��ذه  لتطوير 

ب���واب���ات ال��ق��ب��ول وال��ت�����ش��ج��ي��ل يف 

وال�شتخدام  املرجعية،  اجلامعات 

حلفظ  االإلكرونية  االأر�شفة  نظم 

الورقية، ولربط  وتاأمني م�شتنداتها 

ع��م��ل��ي��ات��ه��ا وخ��دم��ات��ه��ا ب��رن��ام��ج 

عما  ف�شال  االإلكرونية،  احلكومة 

اأطلقته من مبادرات الإن�شاء قاعدة 

العمادة،  مبن�شوبي  خا�شة  بيانات 

ال�شوتي  التوا�شل  اأنظمة  ون�شر 

وامل��رئ��ي ب��ني اأق�����ش��ام ال��ع��م��ادة مبا 

يي�شر التوا�شل وتبادل اخلرات.

اإىل ذلك فاإن العمادة،  باالإ�شافة 

بوابة خروج  هي  باأنها  منها  اإدراك��ا 

رح��اب  اإىل  اجلامعة  م��ن  ال��ط��الب 

 2030 روؤية  لنهج  واتباعا  املجتمع، 

ق��ن��وات  ت��دع��ي��م  اإىل  ي�شعى  ال���ذي 

احلكومية  االأج��ه��زة  ب��ني  التوا�شل 

م��ن ج��ه��ة وب���ني امل��واط��ن م��ن جهة 

اأخرى، فاإن العمادة اأطلقت مبادرات 

وتدفق  للتوا�شل  اأنظمة  لت�شميم 

موؤ�ش�شات  وب��ني  بينها  املعلومات 

ال��ت��وظ��ي��ف احل��ك��وم��ي��ة واالأه��ل��ي��ة، 

عن  �شنوية  اإعالمية  ن�شرة  وت�شدر 

وفر�ص  �شعود  امللك  جامعة  برامج 

ال��رام��ج،  لهذه  املقابلة  التوظيف 

قاعدة  الإن�شاء  �شعيها  ع��ن  ف�شاًل 

ب��ي��ان��ات م�����ش��رك��ة ب���ني اجل��ام��ع��ة 

وجهات التوظيف املختلفة. 

املخل�شة  اجلهود  يف  اهلل  ب��ارك 

التي ت�شعى اإىل التميز يف اإطار من 

روؤية الدولة و�شيا�شاتها الر�شيدة.

اأ�شتاذ علم املعلومات

الرأي36 8

أ. د. جبريل العريشي

أ. د. يوسف التركي
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

التح�سني امل�ستمر

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

�شاملة  تنفيذ خطة  واالإداري  االأكادميي  التطوير  تتطلب عمليات 

الوطنية  املعايري  مع  التوافق  مراعاة  وج��وب  مع  املراحل  متعددة 

والعاملية، لذا عملت وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير موؤخراً على 

ي�شمن  مبا  اال�شراتيجية  خطتها  يف  التحديثات  من  عدد  اإج��راء 

حتقيق الوكالة للطموحات املرجوة.

وتعتمد الوكالة يف عملها هذا على عمليات التح�شني امل�شتمر يف 

كافة العمليات، حتى بات التح�شني امل�شتمر نهجاً نلتزم به يف كافة 

وذلك  عامة،  ب�شفة  الوكالة  وحدات  بها  تقوم  التي  العمل  جماالت 

�شعياً لبلوغ الوكالة لروؤيتها املتمثلة يف الريادة والتميز يف التخطيط 

التميز  اأعلى معايري  العمل على  حتقيق  والتطوير، وهو ما يتطلب 

يف االأداء االأكادميي واالإداري من خالل التخطيط والتطوير الفاعل، 

و�شراكة جمتمعية  بيئة حمفزة  يف  ال�شاملة  اجلودة  اأنظمة  وتطبيق 

اأهداف  لتحقيق  وذلك  لتحقيقها،  ن�شعى  التي  ر�شالتنا  وهي  بناءة، 

حمددة هي:

التنمية  وخطط  »اآفاق«  التعليم  لتطوير  امل�شتقبلية  اخلطة  تنفيذ 

 ،KSU2030 اجلامعة  روؤي��ة  وحتقيق  ومتابعة  ودع��م  امل�شتدامة، 

الوطنية  املعايري  مع  يتوافق  واالإداري مبا  االأكادميي  االأداء  وتطوير 

يحقق  مبا  الرقمي  التحول  وبرامج  اأنظمة  وتطوير  وبناء  والعاملية، 

وتاأهيلها لالعتماد  االأكادميية  الرامج  االأداء، وحت�شني جودة  جودة 

الوطني والدويل، وتر�شيخ اأف�شل املمار�شات يف التخطيط والتطوير 

االأكادميية  اجلامعة  من�شوبي  وم��ه��ارات  ق��درات  وتنمية  واجل���ودة، 

واالإدارية، والقيا�ص والتقومي امل�شتمر لتحقيق االأداء املتميز باجلامعة، 

وتطوير منظومة اإدارة املخاطر باجلامعة، وبناء ال�شراكات املجتمعية 

وتقدمي اخلدمات اال�شت�شارية والتدريبية، وتعزيز مركز اجلامعة يف 

االأهداف  هذه  ولتحقيق  وت�شويقه.  اآلياته  وتطوير  االأكادميي  الن�شر 

نعمل على تنفيذ عدد من االإجراءات التي ت�شمن التح�شني امل�شتمر 

يف كافة العمليات واملخرجات، وتاأكيداً على التزام الوكالة بالتح�شني 

امل�شتمر راأت الوكالة اأن يحمل امللتقى ال�شنوي الثاين لوكالة اجلامعة 

للتخطيط والتطوير هذا العام �شعار »التح�شني امل�شتمر«. حيث تقدم 

وحدات الوكالة بكل �شفافية لوحدات اجلامعة امل�شاركة يف امللتقى 

ر�شداً دقيقاً لالإجنازات التي حتققت خالل العام اجلامعي املن�شرم؛ 

اإ�شافة اإىل االأهداف املحددة املطلوب تنفيذها خالل العام اجلامعي 

احلايل، وكيف تتم عملية التح�شني امل�شتمر خا�شة يف اأوجه الدعم 

التح�شني  يكون  اأن  يدعم  مبا  اجلامعة  وحدات  كافة  مع  والتوا�شل 

امل�شتمر نهج كافة وحدات اجلامعة.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

مالمح التميز في مسيرة عمادة القبول والتسجيل

مشاعر أبوية لطالب وطالبات الطب
كلية  وطالبات  ط��الب  وبناتي  اأبنائي 

هذه  يف  بكم  واأرح����ب  اأحييكم  ال��ط��ب، 

املعطاء،  اجلامعة  وبهذه  العريقة  الكلية 

واأ�شاأل اهلل لكم التوفيق والعون وال�شداد، 

تفي�ص  م�����ش��اع��ر  اأوالده  م��ع  ل���الأب  اإن 

اأ�شارككم  اأن  اأحببت  ل��ذا  ون�شًحا،  حًبا 

يف  امل�شاعر  ه��ذه  م��ن  بع�ًشا  باخت�شار 

بداية طريقكم العلمي لتكونوا بعون اهلل 

من خرية اأطباء وطبيبات امل�شتقبل.

اأوالً ثق متاما اأن الطب من اأجمل املهن 

يوم  اأول  االأجر من اهلل من  احت�شب  ملن 

درا�شي فهذه النية ال�شاحلة جتعل عملك 

الدوؤوب عبادة توؤجر عليها.

واملثابرة  االهتمام  على  احلر�ص  ثانًيا 

من اأول يوم درا�شي باال�شتعداد والتح�شري واأداء املطلوب بكل جد واجتهاد 

واإتقان. ثالًثا رحلة الطب طويلة وفيها حمطات حتتاج اإىل �شر ولكنها 

لي�شت �شعبة اأو معقدة بل هي ممتعة ملن اأح�شن اإدارة حياته بكفاءة.

رابًعا تنظيم الوقت اأمر جوهري يف حياتك حتى تتمكن من اأداء املهام 

بوقتها وبجودة عالية.

خام�ًشا التوازن االأ�شري بني متطلبات الكلية واالأ�شرة يحتاج اإىل عناية 

حتى تتمكن من اال�شتمتاع بدرا�شة الطب واحلياة االأ�شرية ال�شعيدة.

الطبيب  بوقتها من �شمات  ال�شالة  اأهمها  العبادات ومن  اأداء  �شاد�ًشا 

امل�شلم، فاحر�ص عليها فهي الطاقة املتجددة للطبيب يف يومه.

ال�شحي  والفريق  املر�شى  مع  التعامل  يف  احل�شنة  االأخ��الق  �شابًعا 

وااللتزام باآداب ال�شرع احلنيف واحلياء من اهلل من اأجمل �شمات طالب 

الطب.

اجتهد  بل  تياأ�ص  فال  درا�شتك  من  جانب  يف  يوًما  اأخفقت  اإذا  ثامًنا 

و�شحح اأخطاءك ووا�شل طريق النجاح والتفوق.

العون  والطالبات  الطالب  جلميع  وج��ل  عز  اهلل  اأ���ش��األ  اخلتام  ويف 

والتوفيق واأن ينفع بعلمهم ويبارك فيهم، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

اأ�شتاذ وطبيب ا�شت�شاري طب االأ�شرة

ق�شم طب االأ�شرة واملجتمع - كلية الطب

تحجيج طالب المنح فضل عظيم نعجز عن شكره

احترافية وشمولية في رياضة الجامعات السعودية
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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

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

أ. د. عالء السرابي

اأث����ار خ��ر اإط����الق وك��ال��ة نا�سا 

اأق��رب  اإىل  لي�سل  �سناعًيا  ق��م��ًرا 

يف  اأوجاعي  لل�سم�س  ممكنة  نقطة 

الأه��م كما جاء يف اخلر  ال�سيف، 

طيلة  ك��ان  والتخطيط  الفكرة  اأن 

ع�سر �سنوات تقريًبا يف جامعة. اإن 

الربط بني البحث العلمي والتطبيق 

من اأبجديات التطوير والتنمية، ومع 

الفعلي  اله��ت��م��ام  نعطيها  ل  ذل��ك 

بها  نذّكر  زلنا  ما  ولالأ�سف  ال��الزم، 

وكاأننا ل نعلم ول ن�ساهد ول ندري 

ماذا تفعل اجلامعات التي تعمل ليل 

علما  املعرفة  تطوير  ب��ه��دف  ن��ه��ار 

وتطبيًقا.

لدينا م�سكلتان، الأوىل متمثلة يف 

الق�سور امل�ستمر يف ربط اجلامعات 

ب���اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��اح��ت��ي��اج��ات 

املنتج  طبيعة  وال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع، 

الوطني بكل ما تعنيه كلمة »الإنتاج« 

الإنتاج  بهذا  املعنيني  اإمي��ان  وم��دى 

تعظيمه  يف  العلمي  البحث  ب���دور 

اأرى  الأوىل  امل�سكلة  وحت�سينه. 

بالدرجة  بها  معنية  اجلامعات  اأن 

توثق  اأن  لب��د  فاجلامعة  الأوىل؛ 

فتبداأ  املجتمع،  م��ع  فعلًيا  ال�سلة 

اإل  هي  ما  اجلامعة  ب��اأن  بالتعريف 

بيت خرة كبري هو الأقرب للمجتمع 

ا�ست�سارية  جهات  اأو  مكتب  اأي  من 

خارجية. 

ه���ذا ال��ت��ع��ري��ف ي��ت��ط��ل��ب ع��م��اًل 

بهدف  للقيا�س  قابلة  ونتائج  دوؤوًب��ا 

الأف�سل،  نحو  واملراجعة  التطوير 

ا�سرتاتيجية عمل من  يتطلب  وهذا 

نفّعل  مل  واإذا  العلمية،  الأق�سام  كل 

هذا يف ال�سابق، فهل نبقى على هذا 

اإما  فاإننا  ن�ستطع،  مل  واإذا  الو�سع؟ 

اأننا على م�ستوى الأق�سام لي�س لدينا 

عمل ول علم ول ثقة بتخ�س�ساتنا، 

ياأتي  حلني  النتظار  اآثرنا  اأننا  اأو 

ج��ودة  اأي  ع��ن  اأع��ل��م  ول  ت��وج��ي��ه، 

نتحدث؟

هذا التعريف ل �سك اأنه �سيبقى 

اإن بقي نظرًيا ومل ي�ساحبه  اأجوف 

ا�ستعداد منظم للعمل، وهذا العمل 

ل��ي�����س ع��م��اًل ف��ردًي��ا، 

ب���ل لب����د م���ن دع��م��ه 

امل�ستويات  ك��اف��ة  م��ن 

الإداري��ة يف اجلامعة، 

بب�ساطة  اجلامعة  لأن 

معنية بت�سويق منتجها 

م��ا  واإل  ال���ب���ح���ث���ي، 

احلديث  م��ن  الفائدة 

حول خدمة املجتمع؟!

امل��زارع  اأن  معروف 

اأن يخرج منتجه  لبد 

يف  للنا�س  ال���زراع���ي 

ويف  املنا�سب  امل��ك��ان 

اأما  املنا�سب،  الوقت 

مما  اأبلغ  عبارة  اأج��د  فلم  املجتمع 

قاله زميل: يفرت�س باملري�س اأن ياأتي 

وهنا  العك�س،  ولي�س  الطبيب  اإىل 

نتحدث عن امل�سكلة الثانية، طبيعة 

اجتماعي،  بكامله،  املحلي  املنتج 

�سناعي، اإلخ.فاإذا قلنا اإن امل�سكالت 

للمجتمع  التطويرية  والحتياجات 

تتطلب  الإن�������س���اين  اجل���ان���ب  يف 

تدخاًل مبا�سًرا من اجلامعات، فاإن 

اجلامعات تزخر بع�سرات الآلف من 

الدرا�سات حول الق�سايا الإ�سكالية 

والتنموية التي وقفت وما زالت تقف 

عليها، ويفرت�س اأن ت�ستفيد اجلهات 

علمية  درا�سات  لأنها  منها؛  املعنية 

ت�سف وت��ق��رتح احل��ل��ول ع��ن ق��رب، 

فهل يوجد يف هذه اجلهات وحدات 

تطوير ومتابعة لهذه الدرا�سات بدلً 

ا�ست�سارية  بجهات  ال�ستعانة  من 

اأخرى اأو الكتفاء بالتعاقد مع اأ�ستاذ 

من هنا اأو هناك ملدة حمدودة؟!

علًما  البحث  ن��ط��ور  كيف  الآن 

لي�ست  واأبحاثه  الوطن  يف  وتطبيًقا 

فقط،  املكتبات  رف��وف  يف  زينة  اإل 

بكل  العلمي؟!  الن�سر  الهدف  وك��اأن 

اأويل،  مطلب  العلمي  الن�سر  تاأكيد 

هي  التالية  الأخرى  اخلطوات  لكن 

الأكرث اأهمية. فعندما اأبحث مثاًل يف 

التقنيات  لتطبيقات  التحتية  البنية 

التي  املختلفة  اجلهات  يف  املكانية 

اأن تتوفر فيها هذه البنية،  يفرت�س 

اأبحث يف  ل  ف��اإين 

الن�سر  بهدف  ذلك 

بهدف  ب��ل  ف��ق��ط، 

الإ�سكالت  معرفة 

وال���ت���ح���دي���ات عن 

ق��������رب وت����ق����دمي 

العلمية  احل���ل���ول 

ال��ع��م��ل��ي��ة، وب��ذل��ك 

من  اأول  اأن��ا  اأك���ون 

ال��ف��ه��م  يف  ت���ق���دم 

واملعرفة.

�ُسلب  اإذا  اأم����ا 

م��ن��ي ه���ذا ال���دور 

ف�����ق�����ام�����ت ج���ه���ة 

خارجية،  جهة  مع  بالتعاقد  معنية 

واأطور؟ وكيف  واأفهم  اأعرف  فكيف 

اأ�ستطيع  وك��ي��ف  ط��ل��ب��ت��ي،  اأدرب 

وطنية  بحثية  م�����س��ك��الت  حت��دي��د 

يف  الب�سعة  ال�سورة  وبهذه  بامتياز؟ 

اأن  احل��ق  للمجتمع  ف��اإن  احلقيقة 

من  الفائدة  حول  م�ستهجنا  ي�ساأل 

التخ�س�سات اجلامعية.

اأن  درج���ة  اإىل  و���س��ل  الأم���ر  اإن 

اأنف�سهم  اجلامعات  اأ�ساتذة  بع�س 

املجتمعية  الق�سايا  يف  البحث  يرى 

اأقل �ساأنا من البحوث الهند�سية اأو 

كيلة وق�سر  ال�سحية، ح�سًفا و�سوء 

الإن�سانية  العلوم  اأ�سبحت  نظر! 

الكثري  اأو  البع�س  عند  ر  تَ��نَ��دُّ مثار 

العلوم  هذه  دور  عن  غفلوا  عندما 

واأن  وتطويرها  املجتمعات  فهم  يف 

الأوىل  امل��رج��ع��ي��ة  اجل��ام��ع��ات ه��ي 

للدرا�سة وال�ست�سارة والتنوير.

اأما الأمر املهم اأي�ًسا يف التنمية، 

دور  فاأين  ال�سناعية،  التنمية  فهو 

ال��ب��ح��ث امل��ح��ل��ي يف ال�����س��ن��اع��ات 

امل�سانع  ه��ذه  ت�سم  م��اذا  القائمة؟ 

تتجه  ل  مل����اذا  اجل���ان���ب؟  ه���ذا  يف 

امل�سانع للجامعات؟ هل يوجد لديها 

وخطط  حلها  يف  ترغب  م�سكالت 

تطويرية دورية؟ بالتاأكيد لديها، لكن 

ما مدى ا�ستعدادها للتعاون؟!

ل  اإين  رغ����م   - ي��ق��ول  ال���واق���ع 

خًرا  اأق��دم  اأن  �سخ�سًيا  اأ�ستطيع 

معامل  اأن   - ذل���ك  ح���ول  اأك���ي���ًدا 

جتاه  مو�سدة  امل�سانع  هذه  معظم 

حمجوبة!  املعلومة  بل  ل  الباحثني، 

الآن كيف ميكن اأن ي�ستوعب اأ�ستاذ 

عامل يف جامعة يف بلد �سناعي هذا 

الو�سع عندنا؟!

ح�سرها  مي��ك��ن  ل  الأم��ث��ل��ة  اإن 

التطور  بني  الوثيقة  العالقة  ح��ول 

والبحث  متقدم  بلد  يف  ال�سناعي 

اأن  لعاقل  ميكن  ول  فيه،  العلمي 

تفهم  حتى  اأو  لفهم  وق��ت��ه  ي�سيع 

تنتف�س  اأن  مي��ك��ن  ف��ه��ل  ال�����س��ب��ب، 

اجلامعات ملعاجلة هذا اخللل؟

املق�سد اأنه ورغم اجلهود الفردية 

اأن  اإل  العلمي  البحث  الوا�سحة يف 

امل�سوؤولني  اأحد  قالها  كما  احلقيقة 

الكبار مرة عندما جاء زائرا جلامعة 

امللك �سعود، ما معناه: ل فائدة اأو ل 

قيمة ل��راءات الخ��رتاع دون مكان 

يف الواقع العملي. واأزيد بالقول: ل 

اأبحاث اجلامعات  اأن ن�سر كل  اأظن 

املجالت  اأع��رق  يف  جمتمعة  عندنا 

العلمية �سيفيد جمتمعنا.

نت�سائل:  كلنا  لعلنا  اخلتام  وقبل 

علمائنا يف اخلارج؟  اأبرز  بقي  ملاذا 

اأولً الدعم  اأمور رئي�سة:  اإنه لثالثة 

وث��ان��ًي��ا  ال��ع��ل��م��ي،  للبحث  ال�سخم 

بالإنتاج  تتميز  املجتمعات  تلك  اأن 

توؤمن  وثالًثا  ال�ستهالك،  من  اأك��رث 

العلمي  البحث  باأن  املجتمعات  تلك 

ولي�س  للتطور،  الوحيد  ال�سبيل  هو 

العاملية  املجالت  يف  الن�سر  مكانه 

واإمنا يف الواقع العملي.

يف اخلتام اأظن اأن املطلوب غرفة 

عمل  ا�سرتاتيجية  لو�سع  ط���وارئ 

الأزم���ة  ه��ذه  م��ن  للخروج  حمكمة 

من  وال�ستفادة  ميكن،  ما  وباأ�سرع 

يف  املتحم�سني  اجل���دد  الأ���س��ات��ذة 

قيادة الأق�سام الأكادميية واإعطائهم 

وتفعيل  خللق  الالزمة  ال�سالحيات 

�سوف  واإل  امل���ب���ادرات،  ه��ذه  مثل 

ل  اأن  اإىل  الروتني  دوام��ة  تاأخذهم 

العمر  اآخ��ر  يف  حما�سهم  من  يبقى 

�سوى كتابة مقالت التح�سر.

ال بحث علمي حقيقي دون شراكة حقيقية

أ. د. علي معاضه الغامدي

اإلقناع.. أهميته ومبادئه ومهاراته
يف  وحيوياً  رئي�سياً  دوراً  الإقناع  يلعب 

حياتنا، ويُعد الإقناع من مهارات التوا�سل 

العملية  احل��ي��اة  يف  ل��ل��ن��ج��اح  ال��رئ��ي�����س��ة 

القناع  مهارات  ميتلك  ومن  وال�سخ�سية، 

ي�ستطيع ا�ستمالة الآخرين وتوجيه طريقة 

تفكريهم على النحو الذي يرغبه.

ميار�سها  التي  الطبيعية  الطريقة  اإن 

باراآئهم  الآخ��ري��ن  لإق��ن��اع  النا�س  معظم 

واأفكارهم هي النقا�س واجلدال، والنتيجة 

الغالب غري جيدة على الإطالق  تكون يف 

من  وه��ي  يقتنعوا،  مل  اأم  اقتنعوا  ���س��واء 

الخطاء القاتله فى عملية الإقناع.

ب��اأن��ه اجل��ه��د املنظم  ي��ع��رف الإق���ن���اع 

خمتلفة  و�سائل  ي�ستخدم  ال��ذي  املدرو�س 

للتاأثري على اآراء الآخرين واأفكارهم بحيث يجعلهم يقبلون ويوافقون على 

وجهة النظر يف مو�سوع معني. ومن مبادئ الإقناع مبداأ املعرفة اأي التاأثري 

يقوم  املبداأ  وهذا  مبداأ احلركة  ثم  الآخ��ر،  الطرف  وم�سلحة  على مفهوم 

على كيفية تطبيق القرتاح، ومبداأ الثقة معتمداً على اجلهة اأو ال�سخ�س 

الذي قدم القرتاح، ثم مبداأ الو�سوح اأي اأن يكون املقرتح وا�سحاً من كافة 

تكون  اأن  اأولً  الآخرين  اإقناع  فى  واملفيدة  املهمة  القواعد  ومن  اجلوانب. 

مقتنعاً بالفكرة ب�سكل قوي، ثانًيا التنويع فى طرق طرح الفكرة، ثالًثا عدم 

رابًعا  الآخر،  الطرف  بداية احلوار مع  نقاط الختالف فى  الرتكيز على 

احلر�س على مو�سوع الرتابط بني الأفكار املطروحة، خام�ًسا ا�ستخدام لغة 

اجل�سد بفعالية واإيجابية اأثناء احلوار والنقا�س.وختاماً يقول اخلبري الدويل 

يف تطوير الذات »جون ماك�سويل«: »الإقناع.. اأحياًنا تربح واأحياًنا تتعلم«.

مدرب تطوير الذات

مشاهير السوشيال ميديا.. رسائل هابطة 
ل يخفى عليكم اأن ع�سرنا احلايل هو ع�سر ال�سرعة والثورة التكنولوجية 

التي اأثرت على العقول وهيمنت على اأبنائُنا واأرهقت ميزانيات الأ�سر، وقد 

�ساهم الإنرتنت يف انت�سار برامج التوا�سل الجتماعي كالن�ستقرام و�سناب 

�سات غريها، واأ�سبحت يف متناول الأغلبية من جميع الفئات العمرية.

ال�سهرة  اأج��ل  من  التفاهات  بع�س  ارتكاب  يف  اأنف�سهم  للبع�س  �سولت 

اإىل حتقيق  اأن املحتويات فارغة وهابطة ول تهدف  والك�سب املادي ونرى 

الفائدة اأو خدمة املتلقي من اجلمهور. واأ�ساء البع�س يف ا�ستخدام الو�سيلة 

من اأجل بث حمتويات تهدم القيم واملبادئ لدى ال�سغري قبل الكبري وتغر�س 

كل ما هو خاطئ ويتناق�س مع ذات الفرد، ولكن ل عتب على من قام ببث 

هذه الر�سائل فغايته مادية بحتة والرغبة يف الو�سول اإىل ال�سهرة واأن ي�سبح 

العتب على  يعود  بل  يقدمها؛  التي  الإعالمية  الر�سالة  �سذاجة  رغم  موؤثراً 

اجلمهور ومن يقوم بدعم هذه التفاهات والتفاعل معها. لقد اأ�سبحنا نتداول 

الر�سائل ونزيد من �سهرة الطرف الآخر دون وعي ومتحي�س ملا تخفيه تلك 

الر�سائل من اأنواع ت�سليلية للمتلقي فما يقوم به »امل�سهور« ما هو اإل تهريج 

وقيام ببع�س احلماقات من اأجل اإثارة اجلدل بتلك الأفعال التي يقوم بها 

اأو الألفاظ التي يتلفظ بها من اأجل رفع ن�سبة امل�ساهدات. وعلى النقي�س 

متاماً نرى م�ساهري يهدفون اإىل توعية وتثقيف اأبناء املجتمع من خالل طرح 

اأفكارهم وجتاربهم الإيجابية التي ت�ساعد يف تطوير املجتمع وخدمة الوطن 

ب�ستى املجالت.  فدور كل �سخ�س منا اأن يتمعن يف كل ما يتعر�س له وي�سبح 

انتقائياً للمحتويات ول ينجرف خلف اأي ر�سالة اأو ي�ساهم يف دعمها، ولبد 

اأن يكون هناك م�سوؤولية من قبل موؤ�س�سات املجتمع يف توعية الأفراد خا�سة 

الأطفال فهم اأكرث تعر�ساً لهذه املحتويات واأقل معرفة وخرة، فالطفل يجهل 

م�سامني تلك الر�سائل وي�سهل تفاعله معها واجنرافه خلفها، وما يوؤدي اإليه 

ذلك من خلخلة للفكر وا�ستغالل للموارد املالية وا�ستنزاف لأوقات الأطفال 

وطاقاتهم وغريها من النتائج ال�سلبية لتلك املواد الإعالمية.

كيان عبداهلل

الآداب - اإعالم عام

المعلم 
المخلص 

صانع حضارة

نلتقي خالل م�سريتنا التعليمية بالكثري من املعلمني 

اأنف�سنا، ويرتكون هم�سات  اأكرث من  الذين يوؤثرون فينا 

باآذاننا وب�سمات يف اأيدينا، ليخلّدوا بذلك اأ�سماءهم يف 

مدر�سة احلياة. ميز اهلل املعلمني ورفع الإ�سالم مكانتهم 

فظفروا بالدرجات العليا يف الدنيا والآخرة، ولقد قال 

ومالئكته  اهلل  »اإن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 

واأهل ال�سموات والأر�س، حتى النملة يف جحرها، وحتى 

النا�س  معلم  على  لَيُ�سلُّون  البحر؛  ج��وف  يف  احل��وت 

اخلري«. هناك عالقة وطيدة بني نه�سة املجتمع واملعلم 

من  فكم  ونه�سته،  رفعته  اأ�سا�سًيا يف  دوًرا  يلعب  الذي 

�سخ�س َجدَّ واجتهد بكلمة من معلمه، فمنهم من اأ�سبح 

مهند�ًسا فَعمر، وطبيًبا فاأثمر، وقا�سًيا بالعدل اأمر.

واملتابعة  بالتقييم  يكتفي  ل  املعلمني  من  كثرًيا  اإن 

جاهداً  ي�سعى  ب��ل  والن�����س��راف،  احل�سور  وت�سجيل 

لن�سر العلم واإيقاظ حب التعلم لدى طالبه، بت�سجيعهم 

فيه  طالبه فرتك  قلب  على  وقع  لأثره  فكان  ودعمهم، 

تغيرًيا كبرًيا وتاأثرًيا بلغ جميع اجلوانب.

اأن املعلم هو عجينة الأرواح  يف نهاية احلديث اعلم 

القادمة و�سانع احل�سارة وحار�س الف�سيلة وباين الفكر، 

فلوله مل تنه�س اأمة، ومل يتطور �سعب.

اأمل اله�سيبي

اإعالم



أجندة36  العدد 1310 - الأحد 29 ذو احلجة  1439هـ املوافق 9 �سبتمرب 2018م10

لوحة الفعاليات

7 حمرم29 ذو احلجة

11 حمرم30 ذو احلجة

15 حمرم4 حمرم

9 حمرم29 ذو احلجة

14 حمرم1 حمرم

20 حمرم7 حمرم

ورشةفعالية

فعاليةملتقى

دورةمعرض

فعاليةفعالية

برنامجلقاء

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

بركة لرب الوالدين

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: الأنامل ال�شفافة

املكان: نادي �شركة الكهرباء حي النفل

اأ�شا�شيات لغة الإ�شارة للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦

ال�شحة العاملية

الوقت: من ٨ �ص اإىل ١١٫٣٠م

اجلهة املنظمة: اإك�ص اإ�ص لتنظيم املعار�ص واملوؤمترات 

املتخ�ش�شة

املكان: مركز ريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

ع�شت يا وطن الثاين

الوقت: من ٨�ص اإىل ١٫٣٠م

اجلهة املنظمة: معار�ص ال�شرق الأو�شط

املكان:  قاعة اأو�شا, الريا�ص

الدويل ال�شعودي للمخبوزات واملعجنات ٢٠١٨

الوقت: من ٤ م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: اأعمال املعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦

عي�ص امل�شتقبل

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة:  قطار الريا�ص

املكان: مركز زوار قطار الريا�ص

وطن عز وفخر

الوقت: من ٤ م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: موؤ�ش�شة اليمامة ال�شحفية

املكان: موؤ�ش�شة اليمامة ال�شحفية

التعريفي للطالبات

الوقت: من ٩�ص اإىل ١ ظ

اجلهة املنظمة: عمادة �شوؤون الطالب

املكان: البهو الرئي�شي »٢٤«

العالقات العامة يف ظل روؤية ٢٠٣٠ للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦

تاأهيل القيادات الإدارية للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦

نظام التح�شني امل�شتمر »كايزن« للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦
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11 ربيع اأول21 حمرم

19 ربيع اأول5 �سفر

8 جمادى الآخرة3 ربيع اأول

19 ربيع اأول1 �سفر

21 ربيع اأول30 �سفر

12جمادى 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: القيادة الفعالة والإدارة يف علم التمري�س

امل�ؤلف: اليناور جيه �ض�ليفان

املرتجم: فاطمة م�ضطفى بدار

ال�ضنة: 1439

مت ترجمة هذا الكتاب »القيادة الفعالة والإدارة يف علم التمري�س« اإىل اللغة العربية 

ب�ا�سطة اأ�ساتذة اأكادمييني  ذوي خلفيات علمية متن�عة وخا�سة يف جمال اإدارة التمري�س، 

وذلك ملا له من اأهمية كبرية وفائدة يف جمال اإدارة التمري�س،  حيث اإن حمت�ى هذا 

التمري�س  مديري  وخ��رات  الأعمال  بكلية  الإدارة  اأ�ساتذة  خ��رات  بني  جمع  الكتاب 

واخلريجني  التمري�س   طالب  ميكن  ن�عه  من  الفريد  املزج  وهذا  باملهنة،  املتمر�سني 

الكفاءات  واكت�ساب  ال�سرورية  املعل�مات  على  احل�س�ل  من  املبتدئني  واملديرين  التمري�س  بهيئة  والعاملني  اجلدد 

ال�سعيدين  على  ال�سحية  الرعاية  النجاح يف جمال  لهم  ت�سمن  والتي  التمري�س  يف  والقيادة  الإدارة  عن  الالزمة 

اخلدمي والإداري واأداء مهام وظائفهم بكفاءة وفعالية يف ظل متطلبات البيئة الديناميكية  املتغرية للرعاية ال�سحية 

والتي  تتطلب مهارات خدمية مميزة ، وكفاءات اإدارية منتقاة ومهارات قيادية لت�اكب القيادة الإدارية احلديثة يف 

التمري�س والتي يجب اأن تتميز بها القيادة ال�اعية للتمري�س.

 احلفز غري املتجان�س : مبادئ وتطبيقات

تاأليف  املتجان�س: مبادئ وتطبيقات«،  يناق�س كتاب »احلفز غري 

امل�ا�سيع  ال�سلمي  حممد  علي  وترجمة   Julian R.H. Ross
الأ�سا�سية يف احلفز غري املتجان�س ، مثل المتزاز وعلم ال�سط�ح ، 

واحلركية احلفزية ، والطرق املعملية يف حت�سري ودرا�سة املحفزات 

غري املتجان�سة، وبع�س اأوجه ت�سميم املفاعالت احلفزية ال�سناعية، 

امل�سادر  ا�ستغالل  كيفية  عن   ، اأكادميية  �سروحات  اإىل  بالإ�سافة 

البحثية على الإنرتنت من م��س�عات وجمالت اإلكرتونية يف �سرح 

امل�ا�سيع وتب�سيطها.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

ال�شكرتارية احلديثة واإدارة املكاتب للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦

 ال�شعودي للمختربات الطبية

الوقت: من ١٠:٠٠ �شباحاً اإىل ٦ م�شاًء

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

الريا�ص

اللياقة البدنية واحلياة ال�شحية - ال�شتثمار 

الريا�شي ٢

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: �شركة عني امل�شتقبل

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

هوريكا ال�شعودية ٢٠١٨

الوقت: من ٤:٠٠ م�شاًء اإىل ١١:٠٠ م�شاًء

املكان: مركز الريـا�ص الـدويل للمعار�ص واملوؤمترات, 

الريا�ص

ال�شعودي للنقل واخلدمات اللوج�شتية

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: �شركة معار�ص الريا�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 ال�شعودي الدويل الثاين لإنرتنت الأ�شياء

الوقت: من ٩:٠٠ �شباحاً اإىل ٨:٠٠ م�شاًء

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

الريا�ص

 التاأمني ال�شحي ال�شعودي

الوقت: من ٩�ص اإىل ٥٫٤٥م

اجلهة املنظمة: جمموعة املخت�ص

املكان: قاعة الأمري �شلطان, فندق الفي�شلية, الريا�ص

ديكوفري ٢٠١٨ - الريا�ص

الوقت: من ٤:٠٠ م�شاًء اإىل ١١:٠٠ م�شاًء

املكان: فندق الفي�شلية, الريا�ص

ال�شعودي الدويل لتكنولوجيا اجلوالت وملحقاتها

الوقت: من ١م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: ال�شدمي املا�شي

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

الريا�ص

معر�ص ومك�ص الثاين ع�شر

الوقت: من ٤:٠٠ م�شاًء اإىل ١١:٠٠ م�شاًء

املكان: فندق الفور�شيزنز, الريا�ص

 ال�شعودي الدويل لل�شيدلة 

الوقت:  من ١٠:٠٠ �شباحاً اإىل ٦ م�شاًء

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

الريا�ص

ال�شعودي ل�شناعة الجتماعات

الوقت: من ٨:٠٠ �شباحاً اإىل ٤:٠٠ م�شاًء

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

الريا�ص

ذو احلجة

1439ه�

( �سبتمر )

2018م



ك�سفت درا�سة بعنوان »اأثر التعلم 

التعاوين يف حت�سيل طالبات ال�سف 

مبدار�س  الفقه  مبادة  ثانوي  الثاين 

املجمعة«  القراآن مبحافظة  حتفيظ 

املزعل  ع��ب��داهلل  بنت  هيا  للباحثة 

الطالبات  اأن  امل��ج��م��ع��ة،  بجامعة 

التعاونية  بالطريقة  تعلمن  الالتي 

وجدن متعة وت�سويًقا، وهذا اأدى اإىل 

كما  احليوية،  وزي��ادة  الروتني  ك�سر 

زادت دافعية التعلم لديهن.

تعزيز جماعي

التعاوين  التعلم  وت�سمنت طريقة 

لالأفراد،  ولي�س  للمجموعة،  تعزيًزا 

التي  اأ���س��ب��اب  وق��د يكون ذل��ك م��ن 

زادت حت�سيل التالميذ والتلميذات، 

فاعلية  اإىل  الرتبويون  اأ�سار  حيث 

التعزيز من خالل الطريقة التعاونية، 

التالميذ  تعاون  الطريقة  وت�سمنت 

ما  وه��ذا  املتباين،  التح�سيل  ذوي 

يتعلمون  التح�سيل  منخف�سي  جعل 

مم���ن ه���م اأك����ر حت�����س��ي��اًل، ف���زال 

على  واأقبلوا  اخلجل،  عن�سر  عنهم 

التعلم بفاعلية، خالف تالميذ ذوي 

الطريقة  يف  املنخف�س  التح�سيل 

املعتادة.

اأهداف الدرا�سة

التعرف  اإىل  ال��درا���س��ة  ه��دف��ت 

على اأثر التعلم التعاوين يف حت�سيل 

يف  ث��ان��وي  ال��ث��اين  ال�سف  طالبات 

مادة الفقه، وا�ستخدمت الباحثة يف 

التجريبي  الت�سميم  الدرا�سة  هذه 

القبلي  القيا�س  بت�سميم  امل��ع��روف 

وال��ب��ع��دي مل��ج��م��وع��ت��ني اإح��داه��م��ا 

�سابطة والأخرى جتريبية، وتكونت 

عينة البحث من ف�سلني من ف�سول 

بثانوية  ال��ث��ان��وي  ال��ث��اين  ال�����س��ف 

اإىل  ق�سما  باملجمعة«  »التحفيظ 

التجريبية  املجموعة  جمموعتني: 

ط��ال��ب��ة،   »32« ط��ال��ب��ات��ه��ا  وع����دد 

واملجموعة ال�سابطة وعدد طالباتها 

»32« طالبة، ولقيا�س الأداء القبلي 

التجريبية  املجموعتني  يف  والبعدي 

الدرا�سي،  التح�سيل  يف  وال�سابطة 

التح�سيل  لقيا�س  اختبار  اإعداد  مت 

والعارية«  »القر�س  مو�سوعي  يف 

الفهم،  ال��ت��ذك��ر،  م�ستويات:  عند 

من  التاأكد  ومت  التحليل،  التطبيق، 

�سدق الأداة بعر�سها على جمموعة 

من  التاأكد  مت  كما  املخت�سات،  من 

ثباتها ومنا�سبتها للتطبيق بتجريبها 

على عينة ا�ستطالعية.

تعليم ممتع

اإىل  كذلك  ال��درا���س��ة  وتو�سلت 

اأث����ر ال��ت��ع��ل��م ال��ت��ع��اوين يف زي���ادة 

ال��ت��ح�����س��ي��ل ال��درا���س��ي ل��ط��ال��ب��ات 

ال�����س��ف ال���ث���اين ال��ث��ان��وي مب���ادة 

حتفيظ  جممع  مدر�سة  يف  الفقه 

والثانوية  املتو�سطة  الكرمي  القراآن 

باململكة  املجمعة  مبحافظة  بنات 

ال�سعودية. العربية 

التعاوين  التعلم  اأن طريقة  وظهر 

عملية ممتعة ورغم ما يدور حولها 

من  تخلو  ل  اأنها  اإل  انتقادات  من 

فوائد وت�سويق، ولكن قد حتتاج اإىل 

اختيار  وح�سن  ووقت  وتطوير  جهد 

املنا�سب،  للدر�س  املنا�سبة  الطريقة 

كلياً  عليها  العتماد  يجب  ل  ولكن 

خا�سة  التقليدية،  الطريقة  واإغفال 

معظم  منا�سبة  رغم  الفقه  مادة  يف 

ط��ول  اأن  اإل  ل��ه��ا،  ال��ف��ق��ه  درو�����س 

املحتوى لكل در�س يف مادة الفقه قد 

ي�سبب نوًعا من الف�سل يف العتماد 

على هذه الطريقة.

التو�سيات

على  بالعمل  الدرا�سة  واأو�ست 

جديدة  طرائق  وابتكار  ا�ستحداث 

م�ستوى  رف���ع  ب��ه��دف  ل��ل��ت��دري�����س 

كل  يف  املتعلمني  ل��دى  التح�سيل 

ال�سرعية  وال��ع��ل��وم  ع��ام��ة،  العلوم 

خ��ا���س��ة. ك��م��ا اأو����س���ت ب���اإج���راء 

املرحلة  عينة  على  مماثلة  درا�سة 

امل��ت��و���س��ط��ة، وال���ت���دري���ب امل��ك��ث��ف 

التعلم  ا�ستخدام  على  للمعلمات 

مناهج  لت�سمني  اإ�سافة  التعاوين، 

على  امل��ق��ررة  الفقه  تدري�س  ط��رق 

الطالبات يف كليات اإعداد املعلمني 

التعلم  اأ�س�لوب  اأ�س�س  واملعلمات 

ال�سعوبات  ودرا����س���ة  ال��ت��ع��اوين، 

عند  ال��ف��ق��ه  معلمي  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

يف  التعاوين  التعلم  ا�ستخدامهم 

اأ�سباب  ودرا���س��ة  الفقه،  تدري�س 

يف  التعاوين  التعليم  ج��دوى  ع��دم 

امللحوظ. بال�سكل  الفقه  مادة 

صحافة المواطن
عبر اإلعالم الجديد

اأ. د. حنان اأحمد �سليم

اجلديد  الإع���الم  يعد 

اأح�������د اأه�������م م��ف��اه��ي��م 

ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة، 

ويعترب م�سطلحاً �ساماًل 

جل��م��ي��ع امل���واق���ع ال��ت��ي 

تطبيقات  على  تعتمد 

يتم  ال��ت��ي  الإن���رتن���ت 

ت��ف��ع��ي��ل  اأو  ت����زوي����د 

املحتوى فيها من قبل 

امل�ستخدمني، وت�سمل 

���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل 

الج������ت������م������اع������ي 

وال���������س����ف����ح����ات 

تعتمد  وكلها  وامل��دون��ات  الإلكرتونية 

على اإ�سراك املواطن ودجمه يف �سناعة املحتوى الإعالمي، حيث 

اأ�سبح الفرد من خالل الإعالم اجلديد م�ساركاً اأ�سا�سياً يف اإنتاج 

�سحافة  وازده��ار  اإىل منو  اأدى  ما  هذا  ولعل  املحتوى،  وتاأليف 

املواطن.

املتغريات والإ�سكاليات

يف هذا الكتاب تتعر�س اأ�ستاذ الإعالم يف جامعة امللك �سعود 

املتغريات  لأه��م  �سليم،  اأحمد  حنان  الدكتورة  اأ�سيوط  وجامعة 

خالل  م��ن  اأهميتها  ب��رزت  وال��ت��ي  امل��واط��ن  ب�سحافة  املرتبطة 

املمار�سات العملية ل�سحافة املواطن عرب الإعالم اجلديد، ف�ساًل 

عن اإجراء البحوث التطبيقية املتعلقة ب�سحافة املواطن، ور�سد 

اإ�سافة  تعرت�سها  التي  والتحديات  بها  املرتبطة  الإ�سكاليات 

ملخاطرها و�سلبياتها من حيث التاأثري على املجتمع.

�سماتها وخ�سائ�سها

واأ�سكالها  ون�ساأتها،  املواطن،  �سحافة  مفهوم  الكتاب  يت�سمن 

املختلفة، وكذلك �سماتها وخ�سائ�سها، وروؤية ال�سحفيني املهنيني 

املواطن،  �سحافة  لإن��ت��اج  الأف���راد  ودواف���ع  امل��واط��ن،  ل�سحافة 

اإ�سافة لعوامل تطور �سحافة املواطن، واأهمية �سحافة املواطن 

وكذلك  ال�سحفي،  املواطن  و�سمات  الإعالمية،  احلمالت  يف 

التحديات التي تواجه تطور �سحافة املواطن، وم�ستقبل �سحافة 

املواطن يف ظل العوملة.

مميزاتها واأثرها

كما تطرقت الكاتبة لأهمية التفاعلية يف �سحافة املواطن كاأحد 

التفاعلية بها يف تدعيم  اإىل م�ساهمة  اأهم مميزاتها، بالإ�سافة 

�سحافة  تناول  عن  ف�ساًل  ال�سيا�سية،  وامل�ساركة  الدميقراطية 

املواطن من خالل املجال الفرتا�سي. كما ر�سدت الكاتبة عالقة 

م�سمون  يف  الت�سابه  ومدى  املهنية  بال�سحافة  املواطن  �سحافة 

كل منهما، ومدى وجود عالقة بني ال�سحفيني املحرتفني والهواة 

من املواطنني، وتطور ال�سبكات الجتماعية واأثرها على �سحافة 

املواطن.

النموذج الكوري

املواطن يف كوريا اجلنوبية كنموذج  الباحثة �سحافة  وتناولت 

ل�سحافة  التاريخي  الإطار  درا�سة  من خالل  املواطن،  ل�سحافة 

املواطن، وطبيعة و�سائل الإعالم يف كوريا اجلنوبية، ومت الرتكيز 

على موقع »اأوه ماي نيوز - Oh-Mynews« من حيث ن�ساأته 

اأن�ساأها  التي  ال�سحافة  ومدر�سة  به  اخلا�سة  الن�سر  و�سيا�سة 

باملوقع،  اخلا�س  ال�سحفي  ال�سرف  ميثاق  عن  ف�ساًل  املوقع، 

والعقبات التي واجهت املوقع، وم�ستقبله.

التحديات وال�سلبيات

�سحافة  تعرت�س  التي  التحديات  بر�سد  الكاتبة  اهتمت  كما 

املواطن، بالإ�سافة لتحديد خماطرها و�سلبياتها وتاأثرياتها على 

املجتمع.

 ويف نهاية الكتاب تعر�ست الكاتبة ل�ست�سراف م�ستقبل �سحافة 

املواطن وطرحت العديد من الروؤى امل�ستقبلية ل�سحافة املواطن 

التي متيزها عن ال�سحافة املهنية، من خالل اعتمادها على نهج 

ال�سفافية واللتزام باملعايري الأخالقية واملهنية، واعتمادها على 

النماذج ال�سعبية، واأن تكون مكملة لل�سحافة املهنية، ف�ساًل عن 

تركيزها على ال�سالح العام، واأهمية وجود تعاون مثمر بني كل من 

�سحافة املواطن وال�سحافة املهنية.

قــــــــــــــــرأت لك..

للمرور  العامة  الإدارة  ك�سفت 

عرب ح�ساباتها على مواقع التوا�سل 

جديدة  اإح�سائية  عن  الجتماعي 

وخطرية حول خماطر اجلوال اأثناء 

من   %78 اأن  ذك��رت  فقد  القيادة، 

»وجهاً  ال�سيارات  ح��وادث  اإجمايل 

لوجه« على الطرق يف اململكة ب�سبب 

ا�ستخدام ال�سائق للهاتف اجلوال.

�سرورة  اإىل  امل��رور  اإدارة  ودع��ت 

وتوخي  والقوانني  التعليمات  التزام 

عما  والمتناع  القيادة  اأثناء  احلذر 

ي�سغل ال�سائق ويفقده تركيزه، يذكر 

اأنه قبل عّدة اأيام ك�سفت اإدارة املرور 

للحوادث  م�سّببات  ثالثة  اأك��رب  عن 

امل��رور  وذك��ر  اململكة،  يف  امل��روري��ة 

امل��رك��ز  يف  ي��ق��ع  ال���ذي  ال�سبب  اأن 

املفاجئ  التوقف  هو  حينها  الأول 

ال�سرعة  تاأتي  ثم  وم��ن  لل�سيارات، 

ال��زائ��دة، واأخ���رياً قطع الإ���س��ارات 

ال�سوئية.

ميل«  »الديلي  �سحيفة  ن�سرت 

و�سع  ج��دي��داً  بحثاً  الربيطانية، 

ح���ًدا ل��ل��ج��دل ال��ق��ائ��م م��ن��ذ م��دة 

ط��وي��ل��ة ح���ول اأف�����س��ل��ي��ة ال��رج��ال 

ال�سيارات  قيادة  يف  الن�ساء  على 

م��ن ع��دم��ه، وق���دم ال��ب��ح��ث اأدل���ة 

اأف�سل  الن�ساء  اأن  تثبت  قاطعة 

الرجال. من 

الرجال  ظل  طويلة  �سابقة  لفرتة 

الن�ساء  م��ن  اأف�سل  اأنف�سهم  ي��رون 

ذلك  معللني  ال�سيارات،  �سياقة  يف 

وال�سرعة  امل��ن��اورة  على  بقدرتهم 

درا�سة  اأن  اإل  بالأع�ساب،  والتحكم 

حديثة جاءت لتنفي كل هذا، وتثبت 

بالأدلة اأف�سلية الن�ساء على الرجال 

يف القيادة.

فقد ك�سفت الدرا�سة على �سبيل 

من  عر�سة  اأك��ر  الرجال  اأن  املثال 

للمثول  اأ�سعاف   4 بن�سبة  الن�ساء 

ارت��ك��اب��ه��م  نتيجة  امل��ح��ك��م��ة  اأم����ام 

تقدمي  مت  حيث  مرورية،  خمالفات 

���س��ائ��ق يف  األ����ف  اأك����ر م���ن 585 

املا�سي،  العام  للمحكمة  بريطانيا 

ب�سبب خمالفات القيادة، مقابل اأقل 

من ن�سف العدد من الن�ساء، وكانت 

تتعلق  امل��خ��ال��ف��ات  ت��ل��ك  م��ن   30٪

بتجاوز ال�سرعة القانونية اأو القيادة 

من دون تاأمني.

كذلك  الدرا�سة  معطيات  وت�سري 

اأك��ر  ال���ذك���ور  ال�����س��ائ��ق��ني  اأن  اإىل 

مقارنة  ال��ت��اأم��ني  لطلبات  ت��ق��دمًي��ا 

الرجال  يدفع  حيث  ال�سائقات،  مع 

جنيًها   793 ي��ن��اه��ز  م���ا  ���س��ن��وًي��ا 

مقابل  �سياراتهم،  لتاأمني  اإ�سرتلينًيا 

�سدور  رغ��م  للن�ساء،  جنيًها   701
2012 مينع  ع��ام  اأوروب����ي  ق��ان��ون 

بني  التمييز  م��ن  ال��ت��اأم��ني  �سركات 

اجلن�سني.

»التعليم التعاوني« يعزز التحصيل الدراسي لطالبات الثانوية

78% من حوادث المرور بالسعودية بسبب الجّوال

النساء أفضل في قيادة السيارات
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ييي�ييسييهييد �ييسييوق الييعييمييل تييغييرات 

اليييتيييطيييورات  مييتيي�ييسييارعيية يف ظيييل 

التي  الأعييمييال  بيئة  يف  املتالحقة 

وقت  اأي  ميين  تعقيداً  اأكييير  بيياتييت 

ميي�ييسييى، وفيييييمييا كييانييت عييمييليييييات 

يف  املهنية  الرتقية  اأو  التوظيف 

املهنية  بيياخلييرات  تهتم  ال�سابق 

التوجه  بداأ  لالأفراد،  والتخ�س�سية 

ين�سب  املعا�سرة  العمل  بيئة  يف 

ي�سمى  بييات  مييا  فيياأكيير على  اأكيير 

باعتبارها  الناعمة«  بالي»املهارات 

ملن  لي�س  م�سافة  قيمة  ذات  ميزة 

بل  فح�سب،  الأفيييراد  من  ميتلكها 

ثبتت  اأن  بعد  اأي�ساً  للموؤ�س�سات 

العمل  يف  الإيييجييابييييية  م�ساهمتها 

وحتفيز  الأداء  وكفاءة  والإنتاجية 

البتكار.

�أ�سا�سية ميزة 

ييييرميييز ميي�ييسييطييلييح »املييييهييييارات 

يتمتع  التي  املميزات  اإىل  الناعمة« 

تخ�س�سه  نطاق  خييارج  الفرد  بها 

علوم  درا�ييسيية  اإن  اإذ  الييوظيييييفييي، 

والعمل  املثال  �سبيل  الهند�سة على 

اأميير  بها  املرتبطة  القطاعات  يف 

تعتر  لذا  للمهند�س،  منه  مفر  ل 

يف  تخ�س�سية  وخيييرات  مييهييارات 

الفرد، لكن  به  يعمل  الذي  القطاع 

املهند�س  فر�س  تعزيز  اأجييل  وميين 

على  والرتييقيياء  املهني  التطور  يف 

ال�سلم الوظيفي، يرز دور املهارات 

غر  املييهييارات  تلك  اأي  الناعمة، 

اأ�ييسييا�ييسييييية  كييميييييزة  التخ�س�سية، 

لتحقيق هذه الأهداف.

10 مهار�ت
الناعمة  املهارات  نطاق  ويت�سع 

القدرات  من  وا�سعاً  طيفاً  لي�سمل 

وامليييييييييزات اليي�ييسييخيي�ييسييييية، ووفييقيياً 

دوائر  يف  الب�سرية  املييوارد  ملديري 

وعاملية،  حملية  و�سركات  حكومية 

 10 يف  القدرات  هذه  اأهييم  تتمثل 

الييتييعيياون  روح  تيي�ييسييمييل  ميييهيييارات، 

فريق  �سمن  اجلييميياعييي  والييعييمييل 

التفكر خارج  مع  والإبداع  العمل، 

اليي�ييسيينييدوق، والييتييفييكيير اليينييقييدي، 

والقدرة على حل امل�ساكل والأزمات 

بيييكيييفييياءة، واليييتيييوا�يييسيييل الييفييعييال، 

ومييييهييييارات الييعيير�ييس والييتييقييدمي، 

واملرونة يف التعامل مع م�ستجدات 

والف�سول  العمل،  بيئة  ومتغرات 

امل�ستمر،  للتعلم  والطموح  املهني 

والقدرة على العمل حتت ال�سغط، 

والثقة بالذات.

مكت�سبة �أم  فطرية 

يرى بع�س املراقبني اأن املهارات 

الناعمة فطرية يف الغالب وترتبط 

تفكره  وطريقة  الفرد  ب�سخ�سية 

ون�ساأته، اإل اأن اخلراء يوؤكدون اأن 

اكت�سابها  ميكن  الناعمة  املهارات 

للتعلم  الإرادة  وجييييود  بيي�ييسييرط 

والتطور لدى الفرد.

واملوؤهالت  الرقمية  املهارات  اكت�ساب  اأ�سبح 

اجلديدة هو مفتاح النجاح يف الع�سر احلديث، 

حيث بداأ القت�ساد الرقمي يغر الطريقة التي 

يحتاجون  التي  واملهارات  املوظفون  بها  يعمل 

اإليها يف العمل، اإذ اإن اأغلب الوظائف يف �سوق 

اأ�سا�سية  رقمية  مهارات  تتطلب  باتت  العمل 

مثل التوا�سل عر الريد الإلكرتوين اأو و�سائل 

الوثائق  وحترير  واإن�ساء  الجتماعية  الإعييالم 

الرقمية.

�الجتماعي �لذكاء 

وي�سعى  ويجتهد  يجد  اأن  اليوم  الفرد  على 

تعامالته  اإن  حيث  با�ستمرار،  نف�سه  لتطوير 

اإىل  ت�سيف  جديدة  مييهييارات  تك�سبه  اليومية 

وجديدة.  متنوعة  مهارات  وموؤهالته  خراته 

كما اأ�سبحت مهارات الذكاء الجتماعي حتظى 

باهتمام متزايد يف اأيامنا هذه، اإذ باتت واحدة 

املهنية،  احلياة  يف  للتقدم  الهامة  املهارات  من 

عن  يبحثون  اليييييوم  العمل  اأ�ييسييحيياب  فمعظم 

توا�سل  مبييهييارات  يتمتعون  الذين  املر�سحني، 

جيدة.

�حللول �بتكار 

يييتييمييّيييز الأ�ييسييخييا�ييس 

بن�سبة  يتمتعون  الذين 

عالية  اجتماعي  ذكييياء 

النف�س  يف  عالية  بثقة 

واليييقيييدرة عييلييى ابييتييكييار 

حلول جديدة، ومقاومة 

الإجيييييهييييياد، وميييهيييارات 

التفاو�س، وقيادة النا�س، 

والت�سرف بطريقة اإيجابية يف خمتلف املواقف، 

اإدارة  يف  غرهم  ميين  اأف�سل  الييواقييع  يف  وهييم 

لتحقيق  بها  والتحكم  وم�ساعرهم  عواطفهم 

مع  التعامل  اأي�ساً  ميكنهم  كما  معني.  هييدف 

املواقف ال�سعبة بفعالية، وهم يحظون باحرتام 

مديريهم وزمالئهم يف العمل نظراً لقدرتهم على 

التوا�سل معهم وتفهم احتياجاتهم وم�ساعرهم 

حلل امل�ساكل بكل �سهولة.

تغرات جذرية

ومع  الييتيياريييخ،  ميير  على  العمل  �سوق  �سهد 

التطور التكنولوجي الهائل، الكثر من التغرات 

اجلذرية، ل �سيما يف املهارات املطلوبة للنجاح. 

كما بداأت التكنولوجيا بالتاأثر على �سوق العمل 

وتغر  ت�سكيل طبيعته  واإعادة  وتغير متطلباته 

العمل،  اأربييياب  يطلبها  التي  املييهييارات  اأمنييياط 

اأف�سل  تعليم  توفر  اإىل  احليياجيية  واأ�سبحت 

للتاأهل  الالزمة  املهارات  لتطوير  �سرورياً  اأمراً 

امل�ستوى من  التي تتطلب بع�س  العمل،  لفر�س 

املهارات الرقمية يف امل�ستقبل القريب.

وتقنية فنية  تخ�س�سات 

يف  واملت�سارعة  املذهلة  التطورات  ظل  يف 

والييذكيياء  املعلومات  وتقنية  التيي�ييسييالت  عييامل 

التقدم  فييياإن  الآيل،  والييتييعييلييم  ال�ييسييطيينيياعييي 

التكنولوجي يوا�سل تغير الطريقة التي يعي�س 

بالطبع  ذلييك  تاأثر  وميتد  النا�س،  بها  ويفكر 

الأخرة  ال�سنوات  بتنا يف  اإذ  العمل،  اإىل �سوق 

ن�سهد زيادة يف التوجه نحو التخ�س�سات الفنية 

والإقبال على تخ�س�سات جديدة مل  والتقنية، 

تكن معروفة يف املا�سي كاإدارة الأعمال، ونظم 

بالتكنولوجيا  املرتبطة  واملجالت  املعلومات، 

والرجمة.

ما أبرز عوامل النجاح في مهنة 
التسويق والمبيعات؟

العاملني  اأن  »لينكداإن«  �سركة  عن  �سادرة  بيانات  اأظهرت 

مهارات   5 على  للرتكيز  بحاجة  واملبيعات  الت�سويق  جمال  يف 

على  والتفاو�س  ال�سرتاتيجيات،  و�سع  مهارة  ت�سمل  �سرورية، 

اإبرام العقود، وتخطيط الأعمال، والتوّقعات، وو�سع املوازنات، 

لأن هذه املهارات كانت الأكر طلباً يف جمال املبيعات يف الأ�سهر 

ال�ستة الأخرة من عام 2017.

الت�سويق  مهنة  املتخ�س�سني يف  اأن  »لينكداإن«  �سركة  واأكدت 

هذا  اأهمية يف  الأكر  املهارات  على  للرتكيز  بحاجة  واملبيعات 

القطاع، فمقارنة باأهم املهارات التي يذكرها حمرتفو املبيعات 

يف اأوروبا على ملّفاتهم ال�سخ�سية على لينكداإن، يدرج حمرتفو 

املبيعات يف الإمارات عدداً اأكر من مهارات »البيع القائمة على 

العالقات« اأكر يف ملّفاتهم ال�سخ�سية، وتظهر البيانات فارقاً 

اأ�سحاب  التي يطلبها  املهارات املدرجة واملهارات،  بني  وا�سحاً 

العمل من املر�ّسحني.

رئي�سة  فرنانديز،  �ستيفاين  قالت  الدرا�سة،  على  تعليق  ويف 

اأفريقيا:  ال�سرق الأو�سط و�سمال  املبيعات يف »لينكداإن«  حلول 

»اأظهرت درا�ستنا اأن ما من مهارة واحدة من اأهّم املهارات التي 

لدى  طلباً  الأكيير  املييهييارات  تطابق  املبيعات  اأدرجييهييا حمرتفو 

البائعني على »لينكداإن«.

سيـــن 
وجيم

المهـارات الناعمـة ميزة تنافسية

فكر خارج 
الصندوق

القدرات الرقمية مفتاح النجاح في العصر الحديث

»املهارات غر التخ�س�سية والتفكر 

خارج ال�سندوق عوامل جناح اأ�سا�سية يف 

�سوق العمل يف الع�سر احلديث«.

�سهيل �مل�سري

نائب �لرئي�س حللول �لتوظيف يف بيت.

كوم.

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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كتب: م. علي عجالن 

العي�سى  اأح��م��د  الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل  ك��رم 

الفائزين بجوائز م�سابقة �سركة تطوير للمباين لت�سميم 

والتي  اململكة،  جامعات  م�ستوى  على  تعليمية  مباٍن 

�سارك فيها ممثلون عن اثنتي ع�سرة جامعة.

تطوير

عبدالرحمن  ب��ن  »عبداملجيد  ال��ط��ال��ب  ح��از  وق��د 

ال�سهري« على املركز الثاين، بينما ح�سل الطالب »نايف 

اخل��ام�����س، اجلدير  امل��رك��ز  امل��ط��ري« على  ب��ن حممد 

�سركة  من  دع��وة  على  بناًء  ج��اءت  امل�سابقة  اأن  بالذكر 

تطوير للمباين التابعة لوزارة التعليم، وقد مت دعوة اثنتي 

ع�سرة جامعة من جامعات اململكة.

اأفكار اإبداعية

الرئي�س  احل��م��اد  فهد  املهند�س  لت�سريح  ووف��ق��اً 

يف  ���س��ارك  فقد  للمباين،  تطوير  ل�سركة  التنفيذي 

امل�سابقة اأكرث من 500 طالب وطالبة من اأق�سام العمارة 

والهند�سة املعمارية، قدم الطالب خاللها ت�ساميم ذات 

اأفكار اإبداعية وحلوالً وظيفية متميزه للمباين املدر�سية.

م�ستوى رائع

ويف حفل التكرمي الذي ح�سره الدكتور عبدالرحمن 

الطا�سان وكيل كلية العمارة والتخطيط للتطوير واجلودة، 

والدكتور حممد كتبي رئي�س ق�سم العمارة وعلوم البناء، 

الرائع  بامل�ستوى   – اهلل  حفظه   – الوزير  معايل  اأ�ساد 

الذي قدمه املت�سابقون وبالنجاح الذي حققه الفائزون.

بيئج مالئمة

البيئة  بتطوير  االهتمام  ���س��رورة  اإىل  معاليه  ون��وه 

التعليمية للطالب والكادر التدري�سي من خالل املرافق 

االإمكانيات  كل  من  اال�ستفادة  على  والعمل  واخلدمات 

التي جتعل من تلك البيئة بيئة مميزة ومالئمة ومنا�سبة 

الطالب  مطالباً  والتدري�سية،  التعليمية  لالحتياجات 

االإبداعية  االأفكار  تطوير  يف  اال�ستمرار  على  بالعمل 

عن  خالفاً  ومتطورة  حديثة  مبباٍن  للخروج  اجل��اذب��ة 

املباين التقليدية املوجودة. 

فر�سة �سانحة

واأ�سار معايل وزير التعليم اإىل اأن اإطالق �سركة تطوير 

للمباين ملثل هذه امل�سابقات، فر�سة �سانحة لفتح اآفاق 

جديدة للطالب يف امل�ساهمة يف تطوير املباين التعليمية 

احلالية واأي�ًسا للمباين امل�ستقبلية والتي �ستقوم الوزارة 

ببنائها خالل الفرتة القادمة. 

ت�ساميم حديثة ومتطورة

 – الثابت  عبداهلل  الدكتور  ق��دم  ال�سدد  ه��ذا  ويف 

وزير  ملعايل  �سكره   – والتخطيط  العمارة  كلية  عميد 

التعليم على اإتاحة الفر�سة الأبنائه من طالب وطالبات 

اأق�سام العمارة على م�ستوى اململكة وعلى هذا التكرمي 

له  �سيكون  التكرمي  اأن  منوهاً  بالفائزين،  واالحتفاء 

اجلهود  من  املزيد  لبذل  الطالب  حتفيز  يف  كبر  اأث��ر 

بت�ساميم  واخل��روج  االإبداعية  االأف��ك��ار  ا�ستحداث  يف 

معمارية حديثة ومتطورة.

تطوير ممنهج

واأ�ساف قائاًل: اإن جهود معايل الوزير- حفظه اهلل- 

التعليمية  بالبيئة  واالهتمام  التعليم  تطوير  يف  جلية 

وال�سامل  املمنهج  التطوير  خ��الل  م��ن  والتدري�سية، 

املعطاء،  وطننا  يعي�سها  التي  القادمة  باملرحلة  والالئق 

ونلم�س كل يوم قفزات تعليمية كبرة وملحوظة بف�سل 

من اهلل اأوالً ومن ثم رعاية معاليه ومتابعته.

فخر للوطن

اجلامعة  مدير  معايل  جهود  على  الثابت  د.  واأثنى 

الدكتور بدران العمر، ودعمه الدائم لكل ما فيه متكني 

مل�ساركة  وت�سجيعه  الطالب،  اأبنائه  الإمكانات  وتطوير 

اجلامعة يف مثل هذه امل�سابقات املعمارية على م�ستوى 

الوطن، اإمياناً منه باأن اجلامعة البد واأن ت�سابق الع�سر 

واإخراج جيٍل  اإعداد  ت�سايره، وحملت على عاتقها  واأال 

متقن ملهاراته ومبدع يف اأفكاره يف خمتلف التخ�س�سات 

ليفخر بهم الوطن وتقوى بهم دعائمه.

�سناع املجد

ويف ختام حديثه قدم الدكتور الثابت �سكره وثناءه على 

الطالب الفائزين يف امل�سابقة، مهنئاً اإياهم على املراكز 

الغامرة مبا  �سعادته  مبدياً  امل�سابقة،  التي حققوها يف 

اإبداعية وحلوٍل متميزة يف  اأجنزوه واأخرجوه من اأفكار 

ت�سميم املباين التعليمية، خمتتماً حديثه للطالب بقوله: 

»�سعيد بكم والكلية باأق�سامها حتتفي بفوزكم باملركزين 

فاأنتم  اململكة،  جامعات  م�ستوى  على  واخلام�س  الثاين 

الكبر  وطننا  باإذن اهلل يف  الواعد  امل�ستقبل  واإبداعكم 

الذي يفخر بكم وباأمثالكم، وح�سولكم على هذه املراكز 

لكم  املفيد  االإب���داع  يف  اال�ستمرار  م�سوؤولية  يحملكم 

ولوطننا اجلميل فاأنتم �سناع املجد والعن�سر الفاعل يف 

روؤية الوطن الثاقبة«.

مناف�سة واقعية

ق�سم  لرئي�س  وتقديره  �سكره  الكلية  عميد  قدم  كما 

االحتياجات  وتبني  تلم�س  على  البناء  وعلوم  العمارة 

الذي  االأم��ر  الف�سلية،  الطالب  م�ساريع  يف  الواقعية 

يف  الطالب  واندماج  املقدمة  امل�ساريع  جل��ودة  ي�سيف 

وا�ستعدادهم  تاأهيلهم  لرفع  الواقعية  املناف�سة  اأج��واء 

ل�سوق العمل.

مراكز متقدمة لطالب العمارة في مسابقة تصميم المباني
على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية

رقية: أسعى للتميز وأخطط للتخصص في الطب
ان��دم��اج��ك م��ع جمتمع  - كيف ت�سفني 

الطالبات؟

عدد  وزي��ادة  عالقاتي  لتح�سني  اأ�سعى 

مع  ع��الق��ات  ول���دي  �سديقاتي  ون��وع��ي��ة 

طالبات من جن�سيات خمتلفة وال اأجد اأي 

�سعوبة يف االندماج معهن. 

غ��ر  الأن���������س����ط����ة  ت���������س����ارك����ني يف  ه�����ل   -

الأكادميية؟ 

نعم اأ�سارك وبخا�سة يف الرحالت وزيارة 

املتاحف واملكتبات.

- م��ا الأم���اك���ن ال��ت��ي حت��ب��ني زي��ارت��ه��ا يف 

مدينة الريا�ض؟

االأ�سواق واملتاحف الوطنية. 

- ما ال�سيء الذي �ستحر�سني على اأخذه 

معك عند العودة لبالدك؟

ح�سن اخللق والتعاون.

- ح��دث��ي��ن��ا ب���داي���ة ع���ن ق�����س��ة ال��ت��ح��اق��ك 

بجامعة امللك �سعود؟

ت��ق��دم��ت جل��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود على 

احلظ  يحالفني  ومل  �سنوات  ث��الث  م��دى 

بالقبول حتى بداأت اأحزن، فبداأت الدرا�سة 

ال�سنة  هذه  احلمد  وهلل  لكن  بالفرن�سية، 

و�سلني القبول. 

- كيف تعلمت اللغة العربية؟ 

حياتي  من  املبكرة  املراحل  يف  تعلمتها 

هلل  واحل��م��د  �سنوات   7 بعمر  طفلة  واأن���ا 

ممار�ستها �سهلة جدا. 

- حدثينا عن بالدك.. 

اأنا من بوركينا فا�سو، وهي تقع يف غرب 

ن�سمة  مليون   18 �سكانها  وع��دد  اأفريقيا 

مرت  كيلو  األ��ف   274 من  اأك��رث  وم�ساحتها 

مربع وعا�سمتها واغا دوغوا. 

اأوج��ه الختالف والت�سابه الثقايف  - ما 

ب�����ني جم���ت���م���ع ب����ل����دك وجم���ت���م���ع امل��م��ل��ك��ة 

العربية ال�سعودية؟ 

ه��ن��اك اأوج�����ه ت�����س��اب��ه وه���ن���اك اأوج���ه 

حيث  م��ن  خمتلفة  فالثقافات  اخ��ت��الف، 

ال��ط��ع��ام وال��ل��ب��ا���س ون��ظ��ام احل��ي��اة ب�سكل 

االأرز  مثل  م�سرتكة  اأ�سياء  وجود  مع  عام، 

واملالب�س تقريًبا مت�سابهة. 

- كيف جتدين الأكل ال�سعودي؟

العربية  القهوة  اأحب  واأنا  وممتاز،  رائع 

لكن ال اأجيد اإعدادها لالأ�سف.

- ما اأكرث ما لفت انتباهك منذ و�سولك 

للمملكة؟

املعامل احل�سارية واملجتمع املثقف. 

- ما اأبرز املواقف التي واجهتك كطالبة 

وافدة؟

يوم يل يف  اأول  هو  �سعب  موقف  اأك��رث 

اجلامعة، فكنت ال اأعرف املكان وزوجي ال 

ميكنه الدخول معي، وكل من �ساألته يقول 

ال اأعرف املعهد. 

الذي تودين اللتحاق  التخ�س�ض  - ما 

به؟ 

مهاراتي  تقوية  على  العمل  حالًيا  اأود 

والتحدث  القواعد  وفهم  العربية  اللغة  يف 

ب�سكل جيد، ثم اأتخ�س�س بالطب الأن ن�سبة 

واملجتمع  ب��الدن��ا  يف  ج��ًدا  قليلة  االأط��ب��اء 

يحتاج اإىل اأطباء. 

- ما هو طموحك يف امل�ستقبل؟ 

يف  االإ�سالمي  املجتمع  اأخ��دم  اأن  اأمتنى 

بالدي مبا اأتعلمه واأحت�سب االأجر من اهلل. 

ان��دم��اج��ك م��ع جمتمع  - كيف ت�سفني 

الطالبات؟

عدد  وزي��ادة  عالقاتي  لتح�سني  اأ�سعى 

مع  ع��الق��ات  ول���دي  �سديقاتي  ون��وع��ي��ة 

طالبات من جن�سيات خمتلفة، وال اأجد اأي 

�سعوبة يف االندماج معهن. 

غ��ر  الأن���������س����ط����ة  ت���������س����ارك����ني يف  ه�����ل   -

الأكادميية؟ 

نعم اأ�سارك وبخا�سة يف الرحالت وزيارة 

املتاحف واملكتبات.

- م��ا الأم���اك���ن ال��ت��ي حت��ب��ني زي��ارت��ه��ا يف 

مدينة الريا�ض؟

االأ�سواق واملتاحف الوطنية. 

- ما ال�سيء الذي �ستحر�سني على اأخذه 

معك عند العودة لبالدك؟

ح�سن اخللق والتعاون.

..

�سدبي رقية  ال�سم: 

�سنة   21 العمر: 

فا�سو  بوركينا  اجلن�سية: 

ال��ت��خ�����س�����ض: م��ع��ه��د ال��ل��غ��وي��ات - امل�����س��ت��وى 

لثاين  ا

منذ  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  تعلمت 

للتميز  وتطمح  اأظفارها  نعومة 

ودرا�سة الطب خلدمة جمتمعها 

امل��ع��امل  تعجبها  ع��ودت��ه��ا،  ع��ن��د 

يف  املثقف  واملجتمع  احل�سارية 

التعامل  ح�سن  وكذلك  اململكة، 

واالأخالق الفا�سلة، تتمنى خدمة 

يف  ���س��واء  تتعلمه  مب��ا  جمتمعها 

اأو  الديني  اأو  العلمي  اجل��ان��ب 

اإنها رقية �سدبي طالبة  الثقايف، 

بوركينا  من  اللغويات  معهد  يف 

فا�سو..

شارك في المسابقة أكثر من 500 طالب وطالبة من أقسام العمارة والهندسة في 12 جامعة

د. العيسى: هذه المسابقات تفتح آفاقًا جديدة لتطوير المباني التعليمية الحالية والمستقبلية
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والت�سجيل  القبول  عميد  �سرح 

ال���دك���ت���ور ب���ا����س���ل ب����ن ع���ب���داهلل 

بحمد  اأمتت  العمادة  اأن  ال�سدحان 

لهذا  القبول  اأعمال  وتوفيقه  اهلل 

1440/1439ه�  اجلامعي  ال��ع��ام 

التي  وال�����س��روط  ل����أع���داد  وف��ق��اً 

اأق���ره���ا جم��ل�����س اجل��ام��ع��ة، وذل��ك 

ب��ع��د ع��م��ل ا���س��ت��م��ر مل���دة جت���اوزت 

التهيئة  من  اب��ت��داًء  اأ�سهر  الث�ثة 

بداية  وحتى  القبول  بوابات  لفتح 

هذه  تكللت  وق��د  الدرا�سي،  العام 

قرابة  بقبول  احلمد  وهلل  اجلهود 

العام  هذا  وطالبة  طالب   11000
والدبلوم  البكالوريو�س  مرحلتي  يف 

ق��ب��ول متطورة  اآل��ي��ات  خ����ل  م��ن 

متوا�سل،  واأك���ادمي���ي  فني  ودع���م 

خمتلف  �سمل  ال��ق��ب��ول  اأن  م��ف��ي��داً 

املكفوفني  ومنهم  املجتمع  �سرائح 

اإ�سافة  ال�سمع،  و�سعاف  وال�سم 

التي  الفئات  قبول  رغبات  لتحقيق 

مثل  ال�سامية  التوجيهات  �سملتهم 

اأبناء ال�سهداء ومن يف حكمهم.

للقبول اال�ستعداد 

اأن  ال�سدحان  الدكتور  واأو���س��ح 

بداأت  القبول  ملو�سم  اال�ستعدادات 

اجلامعة  مدير  معايل  بتوجيهات 

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

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

النمي،  الدكتور حممد  واالأكادميية 

منذ وقت مبكر، �سواء على م�ستوى 

اأع����م����ال جل����ان ال���ق���ب���ول امل��وح��د 

للجامعات احلكومية يف الريا�س اأو 

على م�ستوى جتهيز بوابات القبول 

العمل  مت  وقد  باجلامعة،  اخلا�سة 

لهذا  ال��ق��ب��ول  اآل��ي��ات  تطوير  على 

البوابات  لواجهة  تطوير  مع  العام 

من  املتقدمني  بيانات  وا�ستج�ب 

االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة 

من  امل�ستجلبة  للبيانات  باالإ�سافة 

للقيا�س  الوطني  واملركز  نور  نظام 

وال���ت���ق���ومي، ك��م��ا مت ال��ظ��ه��ور يف 

املرئية  االإع����م  و�سائل  م��ن  ع��دد 

االجتماعية  وال�سبكات  وامل�سموعة 

ون�سائح  اإر���س��ادات  ع��ن  للحديث 

طريقة  ح��ول  والطالبات  للط�ب 

واختيار  ال��ب��واب��ات  على  ال��ت��ق��دمي 

التخ�س�سات.

التقدمي البوابات وبدء  فتح 

مت بعد اإجازة عيد الفطر املبارك 

التقدمي  اإتاحة  1439ه�  العام  من 

ع��ر ب��واب��ة ال��ق��ب��ول االإل���ك���روين 

امل���وح���د ل��ل��ط���ب يف اجل��ام��ع��ات 

احل��ك��وم��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���س، 

املوحد  االإلكروين  القبول  وبوابة 

ل��ل��ط��ال��ب��ات يف م��دي��ن��ة ال��ري��ا���س، 

الفرز  عملية  م��ن  االن��ت��ه��اء  وب��ع��د 

نتائج  اإع���ن  اأوالً  مت  االإل��ك��روين 

التي  للكليات  للمقاب�ت  الر�سيح 

واأجريت  �سخ�سية،  مقابلة  تتطلب 

املقاب�ت يف هذه املرحلة من خ�ل 

جلان خمت�سة اأ�سرفت عليها اللجنة 

ال�سخ�سية  للمقاب�ت  امل��رك��زي��ة 

عميد  برئا�سة  ال�سحية  للكليات 

�سوؤون القبول والت�سجيل.

ب����ع����د ذل�������ك ج�������رى اإع��������ن 

الكليات  باقي  للقبول يف  املر�سحني 

تاأكيد القبول،  والتخ�س�سات وطلب 

اأك���ر م��ن مرحلة  وال����ذي مت ع��ل��ى 

ل�سمان ا�ستغ�ل املقاعد املتاحة، ت� 

ذلك اإتاحة التقدمي للقبول يف برامج 

وخدمة  التطبيقية  الدرا�سات  كلية 

امل��ج��ت��م��ع ل��درج��ت��ي ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

درا�سة  الإكمال  باالإ�سافة  والدبلوم، 

وخريجات  خلريجي  البكالوريو�س 

نف�س  يف  وذل��ك  املتميزين  الدبلوم 

تخ�س�سهم.

م�ستمر فني  دعم 

وقد مت بالتزامن مع ذلك تقدمي 

مدار  على  امل�ستمر  الفني  الدعم 

االإلكروين  الريد  اليوم من خ�ل 

املخ�س�س لكل بوابة حيث يتم الرد 

ال��واردة  اال�ستف�سارات  جميع  على 

االإجابة  اإىل  اإ�سافة  يومي،  ب�سكل 

على  ترد  التي  اال�ستف�سارات  على 

ح�ساب العمادة على »توير«. 

كما مت اإتاحة خدمة معاجلة طلبات 

تعديل  ال�ستقبال  االإحلاقية  القبول 

باجلامعة  املقبولني  الط�ب  رغبات 

ي�ستطع  مل��ن مل  ال��ت��ق��دمي  وط��ل��ب��ات 

املوحد،  القبول  بوابة  عر  التقدمي 

وذلك لتي�سري مهام املراجعني وت�سهيل 

ا�ستقبال طلباتهم يف مرحلة ما بعد 

خدمات  خ���ل  من  النتائج،  اإع����ن 

اأجهزة  طريق  عن  مي�سرة  اإلكرونية 

حا�سبات يف مقري العمادة اخلا�سني 

بالط�ب والطالبات مع جتهيز كامل 

العامة  االإدارة  م��ن  ودع���م  للمبنى 

واالإدارة  اجلامعي  واالأم��ن  لل�س�مة 

واالإع����م  العامة  للع�قات  العامة 

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

واالت�ساالت واإدارة النقل.

وتعدد تنوع 

�سعود  امللك  جامعة  من  واإمياناً 

بواجبها االجتماعي نحو كافة اأبناء 

املجتمع، فقد مت العمل على حتقيق 

رغ��ب��ات ال��ق��ب��ول ل��ع��دد م��ن فئات 

الط�ب  �سملت  املجتمع  و�سرائح 

االإع���اق���ة  ذوي  م���ن  وال��ط��ال��ب��ات 

اجلمعيات  ترعاهم  الذين  واالأيتام 

اخلريية.

�سامية  لتوجيهات  وفقاً  مت  كما 

من  ل��ع��دد  القبول  رغ��ب��ات  حتقيق 

حكمهم،  يف  وم��ن  ال�سهداء  اأب��ن��اء 

من  جديدة  دفعة  قبول  اأي�ساً  ومت 

لنهج  ا�ستمراراً  املكفوفني  الط�ب 

اإ�سافة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  اجلامعة 

الط�ب  م��ن  ج��دي��دة  دفعة  لقبول 

ال�سنة  يف  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم 

يف  النتظامهم  متهيداً  التاأهيلية 

مرحلة البكالوريو�س الحقا.

اخلارجي التحويل 

من جانب اآخر، ا�ستقبلت عمادة 

التحويل  طلبات  والت�سجيل  القبول 

ال�سيف  خ�ل  اجلامعة  خ��ارج  من 

املا�سي من خ�ل خدمة متاحة عن 

للنظام  االإلكرونية  البوابة  طريق 

اجلامعة  حققت  وق��د  االأك��ادمي��ي، 

رغ��ب��ات ع���دد م��ن امل��ت��ق��دم��ني من 

من  كمحولني  والطالبات  الط�ب 

فر�سة  منحهم  اأو  اأخ���رى  جامعة 

ال��ق��ب��ول ك��ط���ب م�����س��ت��ج��دي��ن يف 

عليهم  ان��ط��ب��ق��ت  مم���ن  اجل��ام��ع��ة 

�سروط القبول. كما ا�ستقبلت عدًدا 

من املبتعثني العائدين من كندا بناء 

بت�سهيل  ال�سادرة  التوجيهات  على 

اإجراءات القبول اخلا�سة بهم.

للدرا�سة التهيئة 

الط�ب  انخراط  على  وحر�ساً 

اأول  م��ن  ال��درا���س��ة  يف  امل�ستجدين 

اإعداد  على  العمل  مت  فقد  اأ�سبوع 

وم��راج��ع��ة اجل�����داول ال��درا���س��ي��ة 

االأوىل  ال�سنة  وط��ال��ب��ات  ل��ط���ب 

امل�سركة منذ عدة اأ�سهر مع اإجراء 

م��رة  م��ن  الأك���ر  جت��ري��ب��ي  ت�سجيل 

ب�سكل  الط�ب  ت�سجيل  من  للتاأكد 

الدرا�سي  اجل��دول  واإظهار  �سليم، 

اختبار  اأدوا  الذين  الط�ب  جلميع 

االإجنليزية  اللغة  م�ستوى  حتديد 

ال�سنة  عمادة  عليه  ت�سرف  ال��ذي 

الرنامج  �سمن  امل�سركة  االأوىل 

التعريفي، حيث حر�ست العمادتان 

فتح  اإج����راءات  م��ن  االن��ت��ه��اء  على 

احل�������س���اب���ات ال��ب��ن��ك��ي��ة ل��ل��ط���ب 

مع  والتن�سيق  املقبولني  والطالبات 

البنكية  البطاقات  لت�سليمهم  البنك 

خ�ل الرنامج التعريفي.

اأكد تطوير اآليات القبول والت�سجيل وا�ستمرار الدعم الفني والأكادميي

د. السدحان: قبول وتسجيل 11000 طالب وطالبة 
في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

تم إعطاء إرشادات عن التقديم واختيار التخصص من خالل عدد من وسائل اإلعالم

االنتهاء من إعداد الجداول الدراسية وتسجيل الطالب المستجدين في وقت مبكر
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بريطانيا  يف  ي��ورك  جامعة  من  باحثون  قاد 

الزراعية  الأنظمة  نحو  العاملي  للتحول  درا�سة 

الأكرث ا�ستدامة والتي ل توؤثر �سلًبا على البيئة 

وتوفر يف ذات الوقت زيادة يف الإنتاج الغذائي.

امل�ستدام  التكثيف  اأن  ال��درا���س��ة  اأظ��ه��رت 

متناق�ًسا-  يعد  ك��ان  م�سطلح  -وه��و  للزراعة 

ي��ح��ق��ق ف���وائ���د ك��ب��رة ل��ل��م��زارع��ن وال��ب��ي��ئ��ة، 

جملة  يف  ن�سرت  -التي  الدرا�سة  يف  و�سارك 

نيت�سر �سي�ستنابيليتي- باحثون من 17 جامعة 

املتحدة  اأبحاث من بريطانيا والوليات  ومعهد 

الأمريكية وال�سويد واإثيوبيا ونيوزيلندا.

اأظهرت الدرا�سة توجًها متزايًدا نحو تطبيق 

تطبق  اإذ  ل��ل��زراع��ة،  امل�ستدام  التكثيف  م��ب��داأ 

مليون   163 يف  امل�ستدامة  ال��زراع��ة  ط��رائ��ق 

مزرعة يف جميع اأنحاء العامل.

ق��ال��ت ���س��و ه��ارت��ل��ي م��دي��رة م��ع��ه��د ي��ورك 

لهذه  امل�ساركة  وامل��وؤل��ف��ة  البيئة  لال�ستدامة 

الغذاء  اإنتاج  زي��ادة  اأن  كثرون  »ظن  الدرا�سة 

الزراعية  البيئة  ح�ساب  على  حتًما  �ستكون 

تظهر  الدرا�سة  هذه  لكن  البيولوجي،  وتنوعها 

خطاأ هذه الفكرة وتوؤكد اإمكانية تطبيق التكثيف 

اإذ  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  للزراعة  امل�ستدام 

ت�ستخدم تقنيات مثل املكافحة املتكاملة لالآفات 

واحلراجة الزراعية والري بالتنقيط يف 29% 

ال��ع��امل، وي���زداد اعتمادها يف  امل���زارع يف  م��ن 

وتظهر  الدخل،  ومتو�سطة  منخف�سة  البلدان 

الزراعي  الإنتاج  زي��ادة  اإمكانية  الدرا�سة  هذه 

وحماية البيئة«.

العامل  يف  القرار  �سناع  الباحثون  دعا  وقد 

امل�ستدامة  والتقنيات  الو�سائل  هذه  تبني  اإىل 

�سن  واإىل  والعلماء  امل��زارع��ون  ابتكرها  التي 

قوانن ت�سهم يف زيادة اعتمادها يف جميع اأنحاء 

امل�ستدام  التكثيف  اأن  الدرا�سة  وتوؤكد  العامل، 

للزراعة  التقليدية  الطريقة  يغر  قد  للزراعة 

يف العامل.

ي�ستخدم %13 من مواطني الوليات املتحدة 

والقلق  ة لالكتئاب لعالج الكتئاب  اأدوية م�سادَّ

والآلم املزمنة وا�سطرابات النوم، ويعاين ثلث 

ن املزاج على  امل�سابن بالكتئاب من عدم حت�سُّ

ة لالكتئاب. الرغم من تناول الأدوية امل�سادَّ

وي���در����س ال��ب��اح��ث��ون يف ك��لّ��ي��ة ال��ط��ب يف 

لتلطيف  ج��دي��دة  مقاربة  وا�سنطن  جامعة 

امل�سادة  الأدوية  ت�ستهدف  الكتئاب.  اأعرا�س 

لزيادة  ال�سروتونن  م�ستقبالت  لالكتئاب 

اأن  العلماء  يظنُّ  اإذ  ال��دم��اغ،  يف  م�ستوياته 

املزاج  ات  تغرُّ يف  دوًرا  يلعب  ال�سروتونن 

الجتماعي. وال�سلوك 

لكن فريق جامعة وا�سنطن ا�ستطاع ا�ستهداف 

جابا- م�ستقبالت  ى  تُ�سمَّ خمتلفة  م�ستقبالت 

ب��اأداة  اجليني  التعديل  تقنية  با�ستخدام  دلتا 

الع�سبية  النواقل  اأن  الفريق  ويظن  كري�سرب، 

ه��ذه  ا���س��ت��ه��داف  ت�ستطيع  ل��ل��م��زاج  املح�سنة 

امل�ستقبالت.

نُ�ِسرت الدرا�سة يف جملَّة نيورو�ساين�س، وقال 

�ستيفن مينرك اأ�ستاذ الطب النف�سي والباحث 

الرئي�س يف الدرا�سة: »نحن بحاجة اإىل تطوير 

اإذ يتجاوز عمر  الة �سّد الكتئاب،  عالجات فعَّ

اإدارة  من  املعتمدة  الكتئاب  ات  م�سادَّ معظم 

الغذاء والدواء 30 عاًما، ويلزمنا اأدوية جديدة 

ومقاربة خمتلفة عن الطرائق احلالية«.

ت�ستهدف املقاربة اجلديدة م�ستقبالت جابا 

بنواقل ع�سبية ت�سّمى ال�ستروئيدات الع�سبية، 

وهي مواد كيميائية تن�ساأ ب�سبل حيوية طبيعية 

الع�سبية  ال�سبكات  يف  دوًرا  وتلعب  الدماغ  يف 

يف  الدرا�سة  واأجريت  امل�ساعر.  عن  امل�سوؤولة 

النف�سي  الطب  لأبحاث  فاميلي  تايلور  معهد 

لتطوير   2013 ع��ام  يف  اأن�سئ  ال��ذي  املبتكرة 

النف�سية  والأم��را���س  لالكتئاب  جديدة  اأدوي���ة 

الأخرى.

فاملي:  تايلور  معهد  مدير  مينرك  وق��ال 

تتفاعل  الع�سبية  ال�ستروئيدات  اأّن  »ن��ظ��نُّ 

جابا-دلتا.  م�ستقبالت  مع  انتقائية  بطريقة 

ت�ساعد  قد  املرّكبات  اأّن هذه  اأدّلة على  ولدينا 

املر�سى امل�سابن بالكتئاب«.

جابا  م�ستقبالت  م��ن  ع��دي��دة  اأن���واع  توجد 

ى باأحرف خمتلفة يف الدماغ، وقد ي�ساعد  ت�سمَّ

اأع��را���س  تلطيف  دل��ت��ا يف  ال��ن��وع  ا���س��ت��ه��داف 

ناقاًل  يُ��ع��دُّ  ال��ذي  جابا  م��رّك��ب  لأنَّ  الك��ت��ئ��اب 

التي  الإدراكية  العمليات  يبّطئ  مثبًِّطا  ع�سبيًّا 

توؤدي اإىل الإحباط والأفكار ال�سلبية وامل�ساعر 

دوًرا يف  جابا  م�ستقبالت  بع�س  تلعب  ال�سيئة. 

الرغم من حماولة علماء  القلق، وعلى  حدوث 

اآخرين درا�سة هذه امل�ستقبالت لعالج الكتئاب، 

بنوع  يرتبط  مركَّب  تطوير  اإىل  احلاجة  كانت 

خا�س من م�ستقبالت جابا عائًقا اأمام ا�ستكمال 

اأبحاثهم.

املا�سي  ال�سيف  يف  لن�سيت  جملَّة  ون�سرت 

املعهد  اأجراها  التي  ال�سريرية  التجارب  نتائج 

على ال�ستروئيد الع�سبي »بريك�سانولون« ودوره 

نتائج  واأظهرت  ال��ولدة.  بعد  اكتئاب  عالج  يف 

تناول  بعد  الكتئاب  اأعرا�س  ن  حت�سُّ التجربة 

الدواء.

وقال املوؤّلف الأول يف الدرا�سة من-يو �سان 

ال�ستروئيد  اأث��ر  لدرا�سة  يخطط  الفريق  اإن 

م�ستقبالت  من  خمتلفة  اأن���واع  على  الع�سبي 

التفريق  »ي�سعب  اأن��ه:  اأي�ًسا  واأ���س��اف  جابا. 

نتيجًة  جابا  مل�ستقبالت  املختلفة  الأن���واع  بن 

لدى  يكن  ومل  متعّددة،  �سفات  يف  ل�سرتاكها 

العلماء �سابًقا قدرةٌ على عزل هذه الأنواع عن 

بع�سها، لكنَّنا ن�ستطيع فعل ذلك با�ستخدام اأداة 

فهم  ذلك يف  وي�سهم  كري�سرب-كا�س9 اجلينية. 

كيفية تاأثر اأدوية عديدة على الأنواع املختلفة 

للم�ستقبالت«.

الالحقة  ال��درا���س��ات  اإذا جنحت  اأن��ه  واأك��د 

عالج  يف  جابا-دلتا  م�ستقبالت  دور  تاأكيد  يف 

تطوير  املقبلة  اخل��ط��وة  ف�ستكون  الك��ت��ئ��اب، 

بات اأخرى واختبارها على هذه امل�ستقبالت  مركَّ

اإحداًثا  واأق��لَّ  نوعيًَّة  اأكرث  دواء  على  للح�سول 

لالآثار اجلانبية.

واأ�������س������اف: »ل���دي���ن���ا دل����ي����ل ت��و���س��ي��ف��ي 

لل�ستروئيدات الع�سبية التي طورها الباحثون 

يثبت  وق��د  ع��اًم��ا،   20 م��دى  على  معهدنا  يف 

ي�سر  وقد  الكتئاب،  عالج  كفاءته يف  اأحدها 

جناح دواء بريك�سانولون يف عالج اكتئاب بعد 

الولدة اإىل قدرته على عالج اأنواع اأخرى من 

امل�ستقبل تطوير  الكتئاب، و�سيكون هدفنا يف 

م�ستقبالت  على  للتاأثر  نوعيًَّة  اأك��رث  اأدوي���ة 

جابا- دلتا«.

بطارية ورقية قابلة للتحلل 
الحيوي

قد ت�سبح بطاريات امل�ستقبل م�سنوعة من الورق، اإذ متكن فريق بحثي 

من جامعة بينجامتون وجامعة ولية نيويورك من تطوير بطارية ورقية قابلة 

للتحلل احليوي، واأكفاأ من جميع البطاريات الورقية ال�سابقة.

�سارك يف هذا امل�سروع: �سيوخيون �سن ت�سوي، الأ�ستاذ امل�سارك يف ق�سم 

الهند�سة الكهربائية واحلا�سوبية، الذي َهنْد�س ت�سميم البطارية الورقية، 

واأومومني �سادق الأ�ستاذ يف ق�سم الكيمياء الذي متكن من جعلها بطارية 

حيوية ذاتية الدعم.

قال ت�سوي: »ن�سهد حاليًّا زيادة هائلة يف النفايات الإلكرتونية، وبطاريتنا 

هذه قد تكون و�سيلة ممتازة لبدء تقليل تلك النفايات؛ ويُ�ساف اإىل هذا اأن 

الن�سبة بن الطاقة الناجتة والتكلفة لبطاريتنا الورقية الهجينة هذه اأعلى 

كثًرا من ِن�سب البطاريات امليكروبية الورقية ال�سابقة«.

والبوليمرات  الورق  من  الهجينة  احليوية  البطارية  الباحثون هذه  �سنع 

املُهنَد�سة، وكانت تلك البوليمرات -بويل حم�س الأميك، وبويل بروميليتيك 

ديانهيدريدي بي فينيلن ديامن- هي ما منح البطاريات خ�سائ�س التحلل 

احليوي؛ ثم اختربوا حتلل البطارية يف املاء، فتحللت من دون حاجة اإىل 

اأدوات اأو ظروف خا�سة، اأو اإىل ا�ستخدام كائنات جمهرية.

التكلفة،  ومنخف�سة  الوزن  وخفيفة  مرنة  البوليمرية  الورقية  الِبنَى  اإن 

وقال ت�سوي اإن مرونتها جتعلها اأنفع، م�سيًفا: »ميكن رفع قدرة تلك الأجهزة 

الورقية البوليمرية املرنة الهجينة مبجرد طيها اأو تكدي�سها«.

ن�سبيًّا،  ومبا�سر  �سهل  احليوية  البطاريات  تلك  اإنتاج  اإن  الفريق  وقال 

اإنتاجها تتيح اإجراء تعديالت يف ال�سكل بح�سب  واإن املواد امل�ستخدمة يف 

احلاجة.

اأثبت اأن الظواهر الفلكية ون�شاط ال�شم�س لي�شا ع�شوائيني

سجل الطقس الفضائي يحسن 
توقعاتنا للمستقبل

جري يف جامعة ُووِرك اإىل اأن �سجل الطق�س 
ُ
خل�س بحث جديد اأ

الف�سائي قد ي�ساعدنا على حت�سن توقعاتنا للم�ستقبل.

يف م�سروع قادته �ساندرا ت�سامبان، مديرة مركز الندماج والف�ساء 

ًطا  خمطَّ الباحثون  و�سع  ورك،  جلامعة  التابع  الفلكية  والفيزياء 

القرن  ن�سف  يف  حدثت  التي  ال�سم�سية  للدورات  الف�سائي  للطق�س 

املا�سي، فاكت�سفوا منًطا متكرًرا يف تغرات حالة الطق�س الف�سائي 

خالل كل دورة �سم�سية.

متر ال�سم�س بدورة كل 11 عاًما، تزداد فيها البقع ال�سم�سية اإىل 

اإىل  ال�سم�س  ن�ساط  ازدي��اد  وي��وؤدي  ال�سم�سية«،  »ال��ذروة  اأق�سى حد 

زيادة توهجها، ما يوؤدي اإىل تعري�س الأر�س لطق�س ف�سائي اأق�سى، 

الف�سائي،  للطق�س  فهمنا  تعميق  اإىل  اجلديدة  الدرا�سة  تلك  وتوؤدي 

�س  يُعرِّ قد  م�ستقبلي  ولأي خطر  له  ال�ستعداد  على  قدرتنا  فتزداد 

اأر�سنا له.

والت�سالت  الإلكرتونيات  الف�سائي  الطق�س  حالة  ل  تعطِّ قد 

طبيعة  على  يتوقف  وهذا  ال�سطناعية،  والأقمار  الطران  واأنظمة 

اأخرى،  اإىل  دورة  من  يختلف  الن�ساط  هذا  لكن  ال�سم�سي؛  الن�ساط 

ولذا يَ�سعب توقع الحتماليات الإجمالية لأحوال الطق�س الف�سائي؛ 

لي�سا  ال�سم�س  ون�ساط  الف�سائي  الطق�س  اأن  اأظهر  البحث  لكن هذا 

ع�سوائيَّْن متاًما، واأنه ميكن حتديد احتمالية وقوع اأحداث طق�سية 

ج�سيمة يف الدورات امل�ستقبلية.

قالت �ساندرا ت�سامبان، الأ�ستاذة بق�سم الفيزياء يف جامعة ورك، 

�سم�سية،  ذروات  خم�س  اآخ��ر  »حلَّلنا  البحث  لهذا  الأوىل  واملوؤلفة 

فوجدنا اأنه على رغم اختالف الحتماليات الإجمالية لأحوال الطق�س 

املتطرفة من ذروة �سم�سية اإىل اأخرى، فاإن لتلك الحتماليات منًطا ل 

يتغر؛ واإذا وجدنا ذلك النمط يف الذروة ال�سم�سية املقبلة، وا�ستطعنا 

على  �سن�ساعد  فاإننا  اأحداث طق�سية ج�سيمة  وقوع  احتمال  ح�ساب 

اأن  يُحتَمل  التي  الف�سائية  الطقو�س  لأخطار  ال�ستعدادات  حت�سن 

تتعر�س لها الأر�س.«

وما زالت عوامل الطق�س الف�سائي -ال�سم�س والرياح ال�سم�سية- 

واآثاره على الأر�س تُر�سد ر�سًدا اأر�سًيا وف�سائًيا يف اآخر خم�س دورات 

�سم�سية »اأكرث من 50 عاًما«؛ ووجد اأن كل دورة �سم�سية تختلف من 

حيث ُمدتها وم�ستوى ن�ساط ذروتها عن الدورات الأخرى، وتبًعا لهذا 

ي�سبح طق�س الأر�س الف�سائي خمتلًفا يف كل ذروة �سم�سية.

ما حتدث،  قلياًل  اأنها  فمعلوم  اجل�سيمة  املتطرفة  الأح��داث  اأم��ا 

ولهذا يَ�سعب ر�سم �سورة اإح�سائية لحتمالية وقوعها.

التكثيف المستدام للزراعة يزيد 
إنتاجية المزارع

»تقنية كريسبر« مقاربة جديدة 
لتلطيف أعراض االكتئاب
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»أعقاب السجائر« أخطر على البحار من »نفايات البالستيك«

العالج بالتغذية يؤخر الغسيل الكلوي

دورية  ن�شرته  جديد،  مقال  �أف��اد 

�لنظم  وع��ل��م  �ل��ت��غ��ذي��ة  �أك���ادمي���ي���ة 

�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة، �أن����ه ميكن 

�ملزمنة  �لكلى  باأمر��ض  للم�شابني 

�إب���ط���اء ت���ده���ور ح��ال��ت��ه��م وت��اأخ��ر 

عن طريق  �لكلوي  للغ�شيل  حاجتهم 

�لباحثني  �أن  �إل  بالتغذية.  �لعالج 

�أ�شارو� يف مر�جعة لالأدلة على فو�ئد 

�لعالج بالتغذية و�لعر�قيل، �لتي تقف 

�إىل  �ملحتملة،  و�حل��ل��ول  طريقه  يف 

�لكلى،  مر�شى  من  فقط   10% �أن 

�لكلوي  للغ�شيل  يخ�شعون  ل  �لذين 

يف �لوليات �ملتحدة �لتقو� بخبر يف 

�لنظم �لغذ�ئية لعدد من �لأ�شباب.

من جهتها، قالت كبرة �لباحثني، 

من  وه��ي  ماتيك�ض-كرمير،  ه��ويل 

يف  ل��وي��ول  جلامعة  �لطبي  �مل��رك��ز 

مدينة �شيكاغو: »يزيد مر�ض �لكلى 

�ل�شن،  وك��ر  �ل�شمنة  وب��اء  ب�شبب 

وهو من �أكرث �لأمر��ض �ملكلفة حتى 

و�إن مل يكن �ملري�ض يخ�شع للغ�شيل 

�إىل  �لباحثون  ولفت  بعد«.  �لكلوي 

تكلفة  �أعلى  �لكلى  مر�ض  عالج  �أن 

مزمنة  �أمر��ض  معاجلة  من  بالفعل 

تكاليف  �أن  كما  كاجللطة،  �أخ���رى 

عندما  �ملثلني  �إىل  ترتفع  �ل��ع��الج 

ي�شل �ملر�ض �إىل مر�حل متاأخرة.

ماتيك�ض-كرمير  �أك����دت  ك��ذل��ك 

لرويرتز هيلث �أنه: »من �ملهم �إيجاد 

�إبطاء  �أو  �ملر�ض  من  للوقاية  �شبل 

�إذ�  �لكلوي  للغ�شيل  �حلاجة  وت��رة 

فالعالج  وقعت،  قد  �لإ�شابة  كانت 

بالتغذية لي�ض عالجاً �شاماًل للمر�ض 

وتو�شل  �مل�����ش��اع��دة«.  ميكنه  ل��ك��ن 

للم�شابني  ميكن  �أن��ه  �إىل  �لباحثون 

تفاقم  وت��رة  �إبطاء  �لكلى  باأمر��ض 

للروتني  تناولهم  من  باحلد  �ملر�ض 

ومكمالت �لفو�شفور و�مللح، غر �أنهم 

نبهو� �إىل �شرورة متابعة هذ� �لنظام 

مع خبر يف �لأنظمة �لغذ�ئية حتى ل 

ي�شاب �ملري�ض ب�شوء �لتغذية و�رتفاع 

م�شتويات �لبوتا�شيوم.

و�أ�شافت ماتيك�ض-كرمير: »ينبغي 

�أنه  على  �لكلى  مر�ض  �إىل  �لنظر 

��شطر�ب يف �لتغذية لكن لالأ�شف ل 

ينظر �إليه كثر�ً على هذ� �لنحو، �إذ 

نرى �أن �لأغلبية، �شو�ء كانو� مر�شى 

�أو �أطباء، ل يدركون �لفو�ئد �لكامنة 

ور�ء �لعالج بالتغذية«.

كلية  يف  باحث  �أعلن  جانبه،  من 

كاليفورنيا،  بجامعة  للطب  �إيرفني 

مل ي�شارك يف �لدر��شة، وهو كاميار 

كالنتار-ز�ده بالقول �إنه »علينا فعل 

ما يفعله �أطباء �ل�شرطان فيما يتعلق 

�إذ  و�لتحكم،  و�ل�شيطرة  باملتابعة 

رمبا ل ن�شتطيع عالج مر�ض �لكلى 

لكننا ن�شتطيع �ل�شيطرة عليه«.

ذلك،  على  »وقيا�شاً  قائاًل:  وتابع 

�ل��ك��ل��وي  بالغ�شيل  �ل��ع��الج  ي�شبه 

�لعالج �لكيمياوي ملر�شى �ل�شرطان، 

على  �ل�شيطرة  مبقدورنا  كان  و�إذ� 

�لغ�شيل  وت���اأخ���ر  �ل��ك��ل��ى  م��ر���ض 

�لكلوي با�شتخد�م �إر�شاد�ت �لتغذية 

فلنفعل«.

»تريهالوز« يبشر بالوقاية من السكري 
وأمراض أخرى

ب�»تريهالوز«  يعرف  طبيعًيا  �شكًر�  �أن  حديثة،  طبية  در��شة  ك�شفت 

ي�شتطيع وقاية �جل�شم من د�ء �ل�شكري من �لنوع �لثاين و�أمر��ض �أخرى 

خطرة، لكن عدًد� من �لبحوث قللت من �شاأن هذه �ملادة �ملثرة للجدل.

للتحقيق  �لأمريكية  �جلمعية  ن�شرتها  �لتي  �ل��در����ش��ة  وبح�شب 

�لإكلينيكي، فاإن �ل�شكر �لطبيعي يقوم بوقف �جلولوكوز من �لكبد، كما 

يوؤدي �إىل حتفيز جني يرفع ح�شا�شية �لأن�شولني.

وي�شاعد �شكر »تريهالوز« على حتفيز جني ي�شمى »�أوليك�ض 3«، كما 

�لتي يحرقها �جل�شم، وهو ما يخف�ض  �ل�شعر�ت �حلر�رية  يرفع عدد 

�لكول�شرتول ويقلل �حتمال مر�كمة �لوزن و�لإ�شابة بال�شمنة وما جتلبه 

من متاعب �شحية.

و�أجرى �لباحثون �ختبار�ت على فئر�ن جتارب يف �ملختر فوجدو� 

�أن �لتمثيل �لغذ�ئي يف �جل�شم قد حت�شن ب�شورة لفتة، كما حت�شنت 

وظائف �لكبد لدى �حليو�نات.

�أن �لفئر�ن �لتي قدم لها �ل�شكر �لطبيعي يف مياه  �لنتائج  وك�شفت 

�لغذ�ئي  �لتمثيل  بعملية  مرتبطة  �أمر��ض  لديها  حت�شل  مل  �ل�شرب 

»�مليتابوليزم«.

قبل  �إ�شافية  در��شات  �إىل  حاجة  ز�ل��و� يف  ما  �إنهم  �لعلماء  ويقول 

�أدوية لعالج  �لطبيعي �جلديد يف  �ل�شكر  ��شتخد�م  �لتاأكد من جدوى 

فائدة هذ�  ح��ال حتققت  ب��ال��وزن، ويف  �ملرتبطة  �لأم��ر����ض  من  ع��دد 

�ل�شكر، فاإنه �شيكون بو�شع �لنا�ض �أن ياأكلو� كميات �أكر من �لطعام دون 

�أن يخ�شو� تبعات �ل�شلوك �لغذ�ئي �مل�شرف.

»لوركاسيرين« األفضل واألسلم لتخفيف الوزن
و���ش��ف��ت ع����دد م���ن �ل���وك���الت 

لتخ�شي�ض  دو�ء  حبة  �لريطانية 

�لوزن ب�»�ل�شحرية«، بعد �أن �أظهرت 

در�����ش���ات م���وؤخ���ًر� �أن��ه��ا ق��د تكون 

»�لأف�شل« و»�لأ�شلم« بني كل حبوب 

�لتخ�شي�ض �ل�شابقة.

ح��ب��وب  �إن  ب���اح���ث���ون  وق�������ال 

حبوب  �أول  ه��ي  »ل��ورك��ا���ش��ري��ن« 

»�آمنة  تعد  �لتي  �ل���وزن  لتخ�شي�ض 

بالكامل« بالن�شبة ل�شحة �لقلب على 

�لبعيد، ح�شب ما ن�شر موقع  �ملدى 

»�شكاي نيوز«.

وت��ع��م��ل ح��ب��وب »ل��ورك��ا���ش��ري��ن« 

حتفيز  طريق  ع��ن  لل�شهية  �ملانعة 

للحث  �لدماغ  يف  �لكيميائية  �مل��و�د 

على �ل�شعور بال�شبع، وتوؤخذ مرتني 

يومًيا.

وق�����ال ب���اح���ث���ون �إن���ه���م �أج�����رو� 

�شخ�ض  �أل��ف   12 على  �خ��ت��ب��ار�ت 

م�شاب بال�شمنة �أو �ل�شمنة �لز�ئدة، 

�حل��ب��وب على مدى  �إع��ط��اوؤه��م  مت 

�لتي  �ل��در����ش��ة  و�أظ��ه��رت  �شنو�ت، 

�مل�شاركني  �أن  �لباحثون  �أج��ر�ه��ا 

فقدو� ما معدله 4 كيلوغر�مات يف 

3 �أع��و�م، ومل تظهر عليهم �أي �آثار 
جانبية على �لقلب.

و���ش��ب��ق ل��در����ش��ات ���ش��اب��ق��ة �أن 

�لتخ�شي�ض  حل��ب��وب  �أن  �أظ���ه���رت 

على  ل�شيما  جانبية،  �آثار�ً  �لأخرى 

�لطويل،  �مل���دى  يف  �لقلب  �شحة 

�ل�شحة  على  بع�شها  يوؤثر  قد  كما 

�ل��ع��ق��ل��ي��ة، وه����و �لأم�����ر �ل�����ذي مل 

حلبوب  بالن�شبة  �لدر��شات  تظهره 

»لوركا�شرين«.

�لريطاين  �ملنتدى  ع�شو  وقالت 

�ل��دو�ء  »ه��ذ�  ف���ر�ي:  ت��ام  للبد�نة، 

كان  �ل��ذي  �ل�شحرية  �ل��ك��اأ���ض  يعد 

ي�شغل تفكر �لأخ�شائيني منذ فرتة 

يف  »�لتغير  و�أ���ش��اف��ت:  ط��وي��ل��ة«. 

ج��زًء�  يكون  �أن  يجب  �حلياة  منط 

�أ�شا�شًيا من �لتغير«، يف �إ�شارة �إىل 

�أن �حلبوب وحدها لن تكون كافية 

للو�شول �إىل �لر�شاقة.

كما و�شفت �ل�شحافة �لإجنليزية 

�حلبوب »�ل�شحرية« �جلديدة، باأنها 

قد تكون مفيدة جًد� يف رحلة �إنز�ل 

�لوزن، ولكنها لن تاأتي بثمن بخ�ض، 

�شهرًيا  �حلبوب  �شعر  ي��رت�وح  حيث 

ما بني 220 و290 دولر�ً.

 ، �ملتقدمة  �ل�شن  Alzheimer مر�ض عقلي يحدث يف  �لزهامير   

ويعيب مخ �لن�شان ، ولقد در�ض هذ� �ملر�ض �لطبيب �لأملاين �لزهامير 

Alzheimer 1906، حيث كان متخ�ش�ًشا يف �ملخ و�لأع�شاب ، وهو 
وهو  �لعمر،  من  �ل�شتني  �شن  �لذين جت��اوزو�   �لأف��ر�د  غالباً   ي�شيب 

مر�ض بد�أ  ينت�شر  يف جميع �أنحاء �لعامل �لآن ؛ نظر�ً لرتفاع م�شتوى 

معدل �لأعمار خا�شة يف �لدول �ملتقدمة، وتاأتي �أكرث �لدول �لتي تكرث 

تزيد  �لذين  �لأ�شخا�ض  عدد  يرتفع  حيث  �ليابان،  �مل�شنني   ن�شبة  بها 

�أعمارهم عن �لثمانني عاماً، وكذلك فاإن �ليابان هي �لدولة �لأوىل يف 

لعدد  بالن�شبة  �ملائة عام  �أعمارهم عن  يزيد  �أ�شخا�ض  بها  �لتي  �لعامل 

غالباً  ويبد�أ  �لعمر  يف  �لتقدم  مع  يرت�فق  مر�ض  و�لزهامير  �ل�شّكان. 

بعد �شن �خلام�شة و�ل�شتني ولي�ض كل متقدم يف �ل�شن يجب �أن ي�شاب 

لي�شت مرت�بطة  و�لزهامير  �ل�شن  �لتقدم يف  بني  فالعالقة  بالزهامير، 

�إىل نق�ض عدد من  �ل�شبب  �لعلمية تُرجع  �أن �لأ�شباب  . وبرغم  متاماً 

�ملو�شالت �لكيمائية وزيادة يف �ملو�د  �لتي  تُخّرب خاليا �لدماغ وتلعب 

�لور�ثة دوًر� هاماً يف �لإ�شابة مبر�ض �لزهامير بجانب �لعو�مل �لبيئة 

�لتاأثر يف  �لور�ثي  يف  للجانب  �لأهمية  بنف�ض  لي�شت  ولكن  �لأخ��رى، 

�ملر�ض. ومن �أهم �أعر��ض �لزهامير Alzheimer هو فقد�ن �لوظائف 

�لعقلية مثل فقد�ن �لذ�كرة،  وفقد�ن �لهتمام ، و�ل�شعوبة يف �لرتكيز 

، و�لتوتر �لع�شلي، و�شعوبة يف �مل�شي، و�ل�شك،  و�شوء �لتوجه و�لتخبط 

يف �لزمان و�ملكان، وعدم معرفة �لأ�شخا�ض �لذين كان يعرفهم �شابقاً 

، وي�شبح كالم �ملري�ض �أ�شبه بالرثثرة ، ويكرث لديه �لن�شيان، وكذلك ، 

عدم قدرة �ل�شخ�ض �مل�شاب مبر�ض �لزهامير على ت�شير �أمور حياته 

�لروتينية مثل �للب�ض و�لآكل، وكذلك فقد�نه لكيفية �لتعامل مع �لنا�ض، 

و�أي�شاً �شلوكيات غر مقبولة �جتماعًيا، مثل �أن يفقد �ل�شخ�ض �لكبر 

�ل�شلوكيات  بني  �لتفريق  �لزهامير  مبر�ض  �إ�شابته  ب�شبب  �ل�شن  يف 

�لرجل  يت�شرف  �أن  مثل  �جتماعًيا،  �ملقبولة  وغر  �جتماعياً  �ملقبولة 

�ملُ�شن �مل�ُشاب مبر�ض �لزهامير ت�شرفات �أخالقية  مل تكن معهودة عنه 

�شابًقا، وعالوة على ذلك ي�شاب �ملري�ض ل حًقا بالهالو�ض،  �حل�شية 

و�ل�شمية و�لذوقية و�لب�شرية، و�للّم�شية، وهي مدركات ح�شية للمري�ض 

غر موجودة يف �لو�قع �حلقيقي للفرد، ويعجز �ملري�ض عن فهم ما يقال 

له، وتتدهور �شحته ب�شكل عام ، ويعاين من نوبات ع�شبية »�حلفني، 

1994؛ �لعي�شوي، 2011؛ عبدربه، 2013«.
ق�شم علم �لنف�ض

�إ�شر�ف �للجنة �لد�ئمة لتعزيز �ل�شحة �لنف�شية باجلامعة

مرض الزهايمر )1(
د. علي مو�صى ال�صبحيني

للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�صية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�صية بق�صم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�صاد الطالبي بعمادة �صوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�صاد النف�صي بعمادة �صوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�صية بق�صم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�صم الطب النف�صي مب�صت�صفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�صت�صفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

�لأمريكية وجتار  �ل�شركات  تعمل 

�لتجزئة يف �لوليات �ملتحدة، وحتى 

م�����ش��وؤويل �ل���ولي���ات و�مل����دن، على 

�لتخل�ض من �لنفايات �لبال�شتيكية، 

ل �شيما ما�شات �لع�شر، يف حماولة 

لتقليل حجم �لنفايات �ل�شارة �مللقاة 

يف �لبحار و�ملحيطات.

ن�شرته  جديد  لتقرير  وفًقا  لكن 

�لأم��ري��ك��ي��ة،  ن��ي��وز«  ���ش��ي  ب��ي  »�إن 

�لإن�شان  �شنع  من  ملوث  �أك��ر  ف��اإن 

يف  يكمن  ل  �لعامل  ي�شر حميطات 

�لبال�شتيكية،  و�لأكيا�ض  �ملنتجات 

فاأعقاب  �ل�شجائر،  �أعقاب  يف  بل 

�ل�شجائر منت�شرة يف كل مكان، كما 

�أن �لتخل�ض منها عملية غر منظمة 

عدًد�  �أن  يعني  مما  كبر،  حد  �إىل 

�حلال  به  ينتهي  منها  غر حم��دود 

يف �لبحار و�ملحيطات.

وت���اأم���ل ح��م��ل��ة ���ش��اع��ي��ة ل��وق��ف 

�لتلوث باأعقاب �ل�شجائر، يف حظر 

�أ�شيتات  من  �مل�شنوعة  �ملر�شحات 

�ل�شليولوز، وهو نوع من �لبال�شتيك 

ميكن �أن ي�شتغرق �أكرث من عقد من 

�لزمن ليتحلل.

�شيجارة  تريليون   5.6 بني  وم��ن 

�لتخل�ض  يتم  مزودة بهذه �لأعقاب، 

غر  ب�����ش��ك��ل  ع���ام  ك���ل  ثلثيها  م���ن 

م�شوؤول.

و�أ�شتاذ  �حلملة  موؤ�ش�ض  و�أو�شح 

�أن  نوفوتني  توما�ض  �لعامة  �ل�شحة 

�لأعقاب »ل تقدم �أي فو�ئد �شحية 

بالتقليل من �أ�شر�ر �ل�شجائر، لكنها 

من  وجتعل  ت�شويقية،  ك���اأد�ة  تعمل 

�ل�شهل على �لأ�شخا�ض �لتدخني«.

�لن�شطاء  على  �لأم��ر  يقت�شر  ول 

�لأ�شر�ر  يدركون  �لذين  �مللتزمني 

�أف���ادت  فقد  ل��الأع��ق��اب،  �ملحتملة 

نف�شها  �لتبغ  �شركات  �أن  تقارير 

للتحلل،  قابلة  �أعقاب  �إنتاج  تدر�ض 

�ملحمولة  �ل�شجائر  مناف�ض  وتوزيع 

ب�شكل �آخر، لتجنب حتمل �مل�شوؤولية 

يبدو  لكن  �ل�شجائر،  نفايات  ع��ن 

مل  �جلهود  لهذه  �ملثمرة  �لنتائج  �أن 

تظهر حتى �لآن و�أنها بحاجة ملزيد 

من �لزمن.

و�سفت باأنها احلل ال�سحري الذي طال انتظاره



خدمة  في�سبوك  �سركة  تطلق 

على  الفيديو  لت�سجيالت  »ووت�ش« 

واح��د  ع��ام  بعد  ال��ع��امل،  م�ستوى 

املتحدة،  الواليات  يف  اإطالقها  من 

من  اأ�سلًيا  حمتوى  بذلك  لتقدم 

االأخ���ب���ار ال��رف��ي��ه��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة 

مل��ن��اف�����س��ة م��ن�����س��ات م��ث��ل م��وق��ع 

يوتيوب.

وق��ال��ت م�����س��وؤول��ة ال��ف��ي��دي��و يف 

اإن  ف��ي�����س��ب��وك، ف��ي��دج��ي ���س��ي��م��و، 

حقيقًيا  زخ��ًم��ا  تكت�سب  اخل��دم��ة 

ت�ستند  الأن��ه��ا  م��زدح��م��ة  ���س��وق  يف 

مقاطع  م�ساهدة  يجعل  مبداأ  اإىل 

اجتماعًيا. ن�ساًطا  الفيديو 

»يق�سي  لل�سحفيني:  واأ�سافت 

ما يربو على 50 مليون �سخ�ش يف 

الواليات املتحدة دقيقة على االأقل 

فيديو  مقاطع  م�ساهدة  يف  �سهرًيا 

على ووت�ش، ومنذ بداية 2018 زاد 

املقاطع  م�ساهدة  وقت  املجمل  يف 

 14 ووت�ش  في�سبوك  على  امل�سورة 

مرة عما كان عليه«.

وت���اب���ع���ت: »م���ن خ���الل ووت�����ش 

ب�ساأن  حم��ادث��ة  جت��ري  اأن  ميكنك 

اأو املعجبني  املحتوى مع االأ�سدقاء 

االآخ���ري���ن ب���ل و���س��ن��اع ال��ف��ي��دي��و 

نف�سهم«. اأ

اأن  اإىل  ف��ي�����س��ب��وك  واأ�����س����ارت 

�سيتمكنون  الفيديو  مقاطع  �سناع 

ت�سجيالتهم  نظري  امل��ال  جني  من 

بريك�ش«  »اآد  خ��دم��ة  با�ستخدام 

ب��ري��ط��ان��ي��ا  ل��ل�����س��رك��ة يف  ال��ت��اب��ع��ة 

اإىل  واأ�سراليا ونيوزيلندا  واأيرلندا 

و�ستن�سم  املتحدة،  الواليات  جانب 

دول اأخرى كثرية فيما بعد.

ال��ن��ا���س��ري��ن  اإن  ���س��ي��م��و  وق��ال��ت 

بف�سل  »اإيرادات جمدية«  يحققون 

نظام في�سبوك االآيل لالإعالن عرب 

التي  املن�سة  ه��ذه  على  الفيديو 

»هدى  مثل  برامج  عليها  عر�ست 

ب���و����ش« خل��ب��رية ال��ت��ج��م��ي��ل ه��دى 

البي�سبول  دوري  ومباريات  قطان 

الهواء  على  للمحرفني  االأمريكي 

مبا�سرة.

واأ�سافت: »نعلم اأن الطريق كان 

ل�سمان  بجد  نعمل  لكننا  ط��وي��اًل 

جيدة  بريك�ش  اآد  جتربة  تكون  اأن 

وجمتمعنا«. ل�سركائنا 

من   55٪ ن�����س��ب��ة  اأن  وذك�����رت 

�سانع  حق  من  �ستكون  االإي��رادات 

لفي�سبوك،  �ستكون  و45٪  املحتوى 

الق�سمة  ه��ي  ه���ذه  اأن  م�سيفة 

املعمول بها يف الواليات املتحدة.

امل�ساركة  اأن  في�سبوك  وك�سفت 

يكون  اأن  تتطلب  بريك�ش  اآد  يف 

مدته  حم��ت��وى  �سنع  ق��د  ال��ن��ا���س��ر 

اأكرث من  ثالث دقائق وح�سل على 

30 األف م�ساهدة الأكرث من دقيقة 
ال�سهرين  م��دى  ع��ل��ى  امل��ج��م��ل  يف 

له  يكون  اأن  يتعني  كما  املن�سرمني 

اآالف متابع. ع�سرة 
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بريدك اإللكتروني معرض لـ 
5 أنواع من الملفات الخطرة

للهجمات  امل��ت��ط��ورة  االأ���س��ال��ي��ب  م��ن  العديد  انت�سار  م��ن  بالرغم 

كبري  ب�سكل  يعتمدون  اليزالون  القرا�سنة  اأن  اإال  موؤخًرا،  االإلكرونية 

على ر�سائل الربيد االإلكروين املزعجة Spam Emails. وقد اأ�سبح 

هذا النوع من ر�سائل الربيد االإلكروين اأكرث تطوًرا عما كان عليه يف 

ال�سنوات املا�سية، ومع ذلك ال يزال باإمكانك حماية نف�سك من هذه 

الر�سائل ومرفقاتها.

اإلكروين  بريد  بر�سالة  اإىل اال�ستباه  يوؤدي  الذي  االأ�سا�سي  ال�سيء 

 F-Secure هو وجود ملف مرفق مع الر�سالة، وطبًقا لتحليل �سركة

االأمنية فاإن %85 من ر�سائل الربيد االإلكروين ال�سارة حتتوي على 
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ب�سكل  اال�ستخدام  �سائعة  تعترب  املذكورة  امللفات  من  اأنواع  الثالثة 

الرابع  النوع  اأما  االإلكروين،  الربيد  ر�سائل  مع  مرفقة  كملفات  كبري 

ZIP فيتم ا�ستخدامه عند الرغبة يف �سغط اأكرث من ملف يف حزمة 
.ZIP 7 بديل مللفاتZ واحدة ويعترب النوع اخلام�ش

امللفات  االأن��واع من  اأن هذه  اأن تعرف  بالن�سبة لك  ومن املهم جًدا 

اأهم و�سائل القرا�سنة امل�ستخدمة يف هجماتهم التي ت�ستهدف  تعترب 

االإخراق من خالل الربيد االإلكروين، لذلك يجب عليك احلذر عند 

روؤيتك الأي ملف مرفق من هذه االأنواع مع ر�سالة جمهولة امل�سدر.

ملفات  على  حتتوي  التي  الر�سالة  فتح  قبل  فعله  عليك  يجب  ما 

مرفقة على الربيد االإلكروين:

كان  اإذا  وما  للمر�سل  االإل��ك��روين  الربيد  عنوان  من  التاأكد  اأواًل: 

�سخ�ساً تعرفه وتثق به اأم ال، يلي ذلك اإلقاء نظرة على عنوان الر�سالة 

وهل هي مكتوبة باأ�سلوب ماألوف لديك مقارنة بالر�سائل التي ت�ستلمها 

من هذا ال�سخ�ش على افرا�ش اأنه �سخ�ش تعرفه بالفعل، حيث ميكن 

لعناوين  م�سابهة  اإلكروين  بريد  عناوين  ي�ستخدموا  اأن  للقرا�سنة 

اأ�سخا�ش تعرفهم.

ال�سابقة قبل فتح الر�سالة قد يكون �سمام  اإن قيامك باالإجراءات 

اخ��راق  ت�ستهدف  ���س��ارة  ر���س��ال��ة  اأي  خطر  م��ن  حلمايتك  االأم����ان 

الرقمية  العمالت  تعدين  لغر�ش  خبيث  مبلف  واإ�سابته  ج��ه��ازك 

 Ransomware اأو فريو�ش الفدية Cryptomining Malware
اأو غري ذلك.

وبناًء على اكت�سافات �سركة F-Secure فاإن الكثري من النا�ش قد 

الربيد  ر�سائل  فتح  معدل  ارتفع  الوقاية حيث  اإج��راءات  يدقق يف  ال 

اإىل  لي�سل  م�سبوهة  مرفقة  ملفات  على  حتتوي  التي  االإل��ك��روين 

%14.2 خالل هذا العام بعد اأن كان 13.4%.
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النسخ االحتياطية من »واتساب« غير مشفرة
ح�������ذرت ال�������س���رك���ة امل����ط����ورة 

وات�ساب  الفوري  الرا�سل  لتطبيق 

الت�سفري  اأن  م���ن  م�����س��ت��خ��دم��ي��ه��ا 

للر�سائل  ت��ق��دم��ه  ال����ذي  ال��ك��ام��ل 

مت  اإذا  كذلك  يبقى  لن  والو�سائط 

احتياطية  كن�سخة  البيانات  تخزين 

على خوادم جوجل.

وق���ال���ت ال�����س��رك��ة يف حت��دي��ث: 

قمت  التي  والر�سائل  »الو�سائط 

حممية  لي�ست  احتياطًيا  بن�سخها 

نوع  من  وات�ساب  ت�سفري  بوا�سطة 

يف  تواجدها  اأثناء  نهاية  اإىل  نهاية 

.»Google Drive جوجل درايف

وياأتي هذا التحذير بعد اأن اأعلن 

ل�سركة  اململوك  وات�����س��اب  تطبيق 

مع  اتفاقية  توقيع  ع��ن  في�سبوك 

للم�ستخدمني  ل��ل�����س��م��اح  ج��وج��ل 

ب��ت��خ��زي��ن ال��ر���س��ائ��ل ع��ل��ى خ��دم��ة 

 Google ال�����س��ح��اب��ي  ال��ت��خ��زي��ن 

م�ساحة  نق�ش يف  اأي  دون   Drive
ال��ت��خ��زي��ن ال�����س��ح��اب��ي��ة اخل��ا���س��ة 

باإمكان  ك��ان  اأن  بعد  وذل���ك  ب��ه��م، 

الن�سخ  تخزين  وات�ساب  م�ستخدمي 

التطبيق  بيانات  م��ن  االحتياطية 

على حمرك جوجل ال�سحابي، على 

البيانات  تلك  يتم ح�ساب حجم  اأن 

تقدمها  التي  املجانية  امل�ساحة  من 

ح�سابات جوجل  الأ�سحاب  ال�سركة 

البالغة 15 جيجابايت.

يوفر  الوات�ساب  تطبيق  اأن  يذكر 

ت�سفرياً من نوع »نهاية اإىل نهاية«، 

وهذا يعني اأن الر�سالة التي ير�سلها 

من  اإال  قراءتها  امل�ستخدم ال ميكن 

�سحيح،  وال��ع��ك�����ش  امل�ستلم  ق��ب��ل 

وات�ساب  ف��اإن  ذل��ك،  على  وع���الوة 

للم�ستخدمني  احل��م��اي��ة  ي�سمن 

التن�ست  حت��اول  ثالثة  اأط��راف  من 

ال�سركة  متنع  كما  املحادثات،  على 

نف�سها من قراءة الر�سائل.

االحتياطي  الن�سخ  وتعترب عملية 

مبثابة   Google Drive اإىل 

ل��ل��ح��ف��اظ على  ب�����س��ي��ط��ة  ط��ري��ق��ة 

���س��ج��الت ال��درد���س��ة وال��و���س��ائ��ط 

امل���ت���ع���ددة، مب���ا يف ذل���ك ال�����س��ور 

ق���ام  وال���ف���ي���دي���وه���ات، يف ح����ال 

اأو  ب��ت��غ��ي��ري ج���ه���ازه  امل�����س��ت��خ��دم 

مما  ج��دي��د،  جهاز  على  احل�سول 

اإذا  ولكن  البيانات،  فقدان  يلغي 

واالأم���ان  اخل�سو�سية  ت��ق��در  كنت 

فيجب  اآخ���ر  ���س��يء  اأي  م��ن  اأك���رث 

احتياطية  ن�سخ  و�سائل  يف  التفكري 

وات�ساب  حمتوى  حفظ  مثل  اأخرى 

حم��ل��ًي��ا ع��ل��ى حم��رك��ات االأق��را���ش 

امل�سفرة. الثابتة 
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البنوك تتابع كيفية تعاملك مع جهازك
ي�سل  م��ا  بجمع  امل�سارف  تقوم 

اإىل 2000 نقطة بيانات �سراً حول 

كيفية ا�ستخدامك للهاتف واحلا�سب 

الك�سف عن عمليات  للم�ساعدة يف 

االحتيال، بحيث ميكن اأن تكون هذه 

من  �سيء  اأي  امل�ستخدمة  البيانات 

فيها  ما حتمل  ع��ادًة  التي  ال��زاوي��ة 

هاتفك، وما اإذا كنت ت�ستخدم لوحة 

االأرق��ام  كتابة  عند  رقمية  مفاتيح 

بك،  اخلا�ش  احلا�سب  جهاز  على 

�سحيفة  ن�سرته  لتقرير  وفقاً  وذلك 

من  تعطي  وال��ذي  تاميز،  نيويورك 

مت  التي  الكيفية  على  مثاالً  خالله 

احتيال  حم��اول��ة  ع��ن  الك�سف  بها 

مباليني الدوالرات.

اختفاء  ف���اإن  التقرير  وبح�سب 

اأح��د  ت�سفح  ع��ن��د  ال���ف���اأرة  م��وؤ���س��ر 

على  دلياًل  يكون  قد  الويب  مواقع 

احلا�سب  جهاز  يف  م�سكلة  وج��ود 

ملعرفة  متعمداً  اأو قد يكون اختباراً 

طريقة  ت�سكل  ق��د  بحيث  هويتك، 

ال�سغط اأو النقر على �سا�سة الهاتف 

اأو لوحة املفاتيح عالمة فريدة مثل 

على  التعرف  اأو  االأ�سابع  ب�سمات 

الوجه، وتعمد جمموعة متزايدة من 

امل�سارف والتجار اإىل تتبع احلركات 

ا�ستخدامهم  اأثناء  للزائرين  الفعلية 

ملواقع الويب والتطبيقات.

وي�������س���ت���خ���دم ال���ب���ع�������ش ه���ذه 

الهجمات  من  للتخل�ش  التكنولوجيا 

لكن  امل�سبوهة،  واملعامالت  االآل��ي��ة 

اأب��ع��د  اإىل  ي��ذه��ب  االآخ����ر  البع�ش 

ع�سرات  ويجمع  بكثري،  ذل��ك  م��ن 

املاليني من امللفات ال�سخ�سية التي 

من  العمالء  على  التعرف  ميكنها 

اأجهزتهم،  مع  تعاملهم  كيفية  خالل 

وميكن لل�سركات جمع اآالف النقاط 

»القيا�سات  با�سم  املعروفة  البيانات 

احليوية لل�سلوك« با�ستخدام اأجهزة 

الهاتف  يف  امل��وج��ودة  اال�ست�سعار 

الذكي.

�سمانة  التكنولوجيا  ه��ذه  وتعد 

ق��وي��ة ل��ل��م�����س��وؤول��ني االأم���ن���ي���ني يف 

يومية  �سبه  خ��روق��ات  ح��دوث  ظ��ل 

ح�سل  حيث  الرئي�سية،  للبيانات 

مليارات  على  الرقميون  الل�سو�ش 

م���ن ك��ل��م��ات امل�����رور وغ���ريه���ا من 

احل�سا�سة،  ال�سخ�سية  املعلومات 

والتي ميكن ا�ستخدامها لل�سرقة من 

ح�سابات العمالء وح�سابات الت�سوق 

ح�سابات  وفتح  بالعمالء  اخلا�سة 

جديدة بطرق احتيالية.

املدافعني عن  من  العديد  وينظر 

اخل�سو�سية اإىل القيا�سات احليوية 

للقلق،  م��ث��رية  اأن��ه��ا  على  لل�سلوك 

القليل  اأن  اإىل  جزئياً  ذلك  ويرجع 

للم�ستخدمني  تك�سف  ال�سركات  من 

م��ت��ى وك���ي���ف ي��ت��م ت��ع��ق��ب ط��ري��ق��ة 

تعاملهم مع االأجهزة، وقالت جينيفر 

وهي   ،Jennifer Lynch لين�ش 

احلدود  موؤ�س�سة  كبرية يف  حمامية 

البيانات  زادت  »كلما  الكرونية: 

خالل  من  ال�سركات  جتمعها  التي 

اإيجاد  ح��اول��وا  التكنولوجيا،  ه��ذه 

ا�ستخدامات لهذه البيانات«.

اأوف  بنك  روي��ال  م�سرف  ويعد 

 Royal Bank of ���س��ك��وت��الن��د 

امل�سارف  اأح��د  مبثابة   Scotland
ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��ت��ي حت��دث��ت ع��ل��ن��اً عن 

ال�سلوكية  البيانات  من  جمموعتها 

امل�سرف  ب���داأ  ح��ي��ث  ال��ب��ي��وم��ري��ة، 

اخ��ت��ب��ار ه���ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا قبل 

امل�سرفية  احل�سابات  على  عامني 

ويقوم  االأث��ري��اء،  بالعمالء  اخلا�سة 

جميع  لي�سمل  النظام  بتو�سيع  االآن 

بالتجزئة  والبيع  االأعمال  ح�سابات 

البالغ عددها 18.7 مليون.

عندما  بالعمل  الربنامج  وي��ب��داأ 

يقوم العمالء بت�سجيل الدخول اإىل 

ح�سابات رويال بنك اأوف �سكوتالند، 

اأك�����رث م���ن 2000  ي�����س��ج��ل  ح��ي��ث 

وذل��ك  خم��ت��ل��ف��ة،  تفاعلية  اإمي�����اءة 

قبل  من  م�سمم  برنامج  با�ستخدام 

ت�سمى  نيويورك  يف  �سغرية  �سركة 

ين�سئ  ب��دوره  وال��ذي   ،BioCatch
ملفاً �سخ�سياً الإمياءات كل �سخ�ش 

تتم مقارنتها بحركات العميل يف كل 

مرة يقوم فيها بت�سجيل الدخول اإىل 

احل�ساب، وي�ستطيع النظام الك�سف 

عن املحتالني بدقة تبلغ 99٪.

قبل  التقط  ق��د  الربنامج  وك��ان 

عادية  غري  اإ���س��ارات  اأ�سهر  ب�سعة 

االأثرياء،  العمالء  اأح��د  ح�ساب  من 

التمرير  عجلة  العميل  ا�ستخدم  اإذ 

اخل��ا���س��ة ب��ال��ف��اأرة، وه���و ���س��يء مل 

قبل،  من  احل�ساب  �ساحب  يفعله 

كما ا�ستخدم لوحة االأرقام املوجودة 

يف اأعلى لوحة املفاتيح، ولي�ش لوحة 

ي�ستخدمها  التي  اجلانبية  االأرق��ام 

حتويل  النظام  ومنع  ع��ادة،  العميل 

اأي مبالغ نقدية من ح�ساب العمل، 

مت  قد  احل�ساب  اأن  حتقيق  ووج��د 

يحاول  ما  �سخ�ش  وك��ان  اخ��راق��ه، 

حتويل مبلغ من �سبعة اأرقام.
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»ووتش« خدمة جديدة من فيسبوك لمنافسة يوتيوب

حلمايتك من االحتيال
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 »Nanotechnology« النانو  تقنية  تعد 

جم����االً ع��ل��م��ي��اً ن��ا���س��ئ��اً ي��ه��ت��م ب��درا���س��ة امل���ادة 

العديد  ولها  النانومرت،  اأبعاد  �سمن  وحتليلها 

من التطبيقات الهامة يف جميع نواحي احلياة، 

وقد �سميت الروبوتات النانومرتية امل�سغرة بهذا 

اأبعادها  اال�سم كونها موؤلفة من مكونات تقا�س 

الروبوتات  هذه  اأبعاد  ترتاوح  بينما  بالنانومرت، 

من 0.1 اإىل 10 مايكرومرت.

لقد و�سع العلماء ت�سورين من اأجل امل�ساهمة 

اأع��م��ار ال��ن��ا���س واحل���د م��ن ن�سبة  اإط��ال��ة  يف 

امل�ساعدة  خ��ال  من  االأول  الت�سور  الوفيات؛ 

على الق�ساء على االأمرا�س ال�سائعة التي تهدد 

احلياة مثل ال�سرطان واأمرا�س القلب وال�سكري، 

والت�سور االآخر هو من خال اإ�ساح االأ�سرار 

التي حلقت باجل�سم على امل�ستوى اخللوي عن 

طريق الروبوتات النانومرتية امل�سغرة.

يعمل العلماء حالًيا على تطوير و�سائل تقدمي 

العاج الكيميائي »Chemotherapy« للعديد 

النانومرتية  الروبوتات  االأمرا�س من خال  من 

بالطرق  الكيميائي  العاج  امل�سغرة؛ الأن تقدمي 

اإىل  ت���وؤدي  ���س��ارة  جانبية  اآث���ار  ل��ه  التقليدية 

اإ�سعاف املناعة، وال�سبب يف ذلك يعود اإىل اأن 

العاج  الإي�سال  امل�ستخدمة  التقليدية  الطرق 

الكيميائي  العاج  باإي�سال  تقوم  ال  الكيميائي 

املطلوب اإىل اخلايا امل�ستهدفة ب�سكل دقيق. 

النانومرتية  الروبوتات  ت�ستخدم  اأن  ميكن 

امل�سغرة ال�ستئ�سال االأورام اخلبيثة، كما ميكن 

ا�ستخدامها الإجراء عمليات اجلراحة اخلا�سة 

امل�سببة  الدموية  االأوعية  يف  اجللطات  باإزالة 

.»Heart Attack« للجلطة القلبية

الروبوتات  ه��ذه  ا�ستخدام  يتم  كيف  ولكن 

النانومرتية امل�سغرة الإجراء العمليات اجلراحية 

»االن�سداد«  اجللطة  اإزال���ة  اأج��ل  من  الدقيقة 

داخل االأوعية الدموية؟

حقن  يتم  البداية  يف 

هذه الروبوتات امل�سغرة 

داخل اجل�سم عن طريق 

ال�����س��ري��ان ال��ف��خ��ذي يف 

ا�ستغال  ويتم  ال�ساق، 

الدموية  ال����دورة  ن��ظ��ام 

 C i r c u l a t o r y «

اأج���ل  م���ن   »System
ال��روب��وت��ات  ه���ذه  تنقل 

اجل�سم،  داخل  امل�سغرة 

موقع  اإىل  قيادتها  ويتم 

االأوعية  داخل  االن�سداد 

ال���دم���وي���ة ع���ن ط��ري��ق 

امل���دى،  ط��وي��ل  ح�سا�س 

تفتيته  يتم  االن�سداد  يتم حتديد موقع  وعندما 

اإىل جزيئات �سغرية عن طريق اأداة حفر اأملا�سّية 

»Diamond-Chipped Burr« واإبرة دّوارة 
.»Rotating Needle«

باإزالة  امل�سغرة  ال��روب��وت��ات  ه��ذه  قيام  بعد 

االن�سداد داخل االأوعية الدموية امل�ستهدفة فاإنه 

يجب اإخراجها من اجل�سم، ويتم ذلك عن طريق 

اأحد  اإىل  با�ستخدام حقل مغناطي�سي  توجيهها 

من  يكون  بحيث  عليه  لرتتكز  الدموية  االأوعية 

تنفيذ  يتم  ثم  اخل��ارج،  من  اإليه  الولوج  ال�سهل 

هذه  اإخ��راج  اأج��ل  من  ب�سيطة  جراحية  عملية 

الروبوتات امل�سغرة من اجل�سم.

تتميز  اأنها  ال��روب��وت��ات  ه��ذه  اإيجابيات  من 

بحجم جمهري �سغري ميّكنها من تاأدية العمليات 

ولها  عالية  وفعالية  ودق��ة  ب�سرعة  اجلراحية 

اآثار جانبية اأقل بكثري من العمليات اجلراحية 

�سريع  بت�سخي�س  ت�سهم  اأنها  كما  التقليدية، 

ال�سائعة كاجللطة  االأمرا�س  للعديد من  ودقيق 

القلبية وال�سرطان وال�سكري.

من ناحية اأخرى فاإن هذه الروبوتات امل�سغرة 

الت�سميم  اأه��م��ه��ا  م��ن  ال�سلبيات،  بع�س  لها 

�سعوبة  اإىل  باالإ�سافة  العالية،  والتكلفة  املعقد 

ال�سيطرة  فقدان  ح��ال  يف  اأن��ه  كما  برجمتها، 

عليها فاإن ذلك �سيوؤدي اإىل نتائج خطرية.

ك��ان  مهما  اإن���ه  ال��ق��ول  ميكننا  اخل��ت��ام  يف 

االأخ�ّسائي الطبي ماهًرا وعلى درجة عالية من 

عمًا  تبقى  اجلراحة  ف��اإن  والتدريب،  اخل��رة 

الروبوتات  ف��اإن  وبالتايل  وخ��ط��رًيا،  ح�ّسا�ًسا 

االأك��ر  الو�سيلة  تبقى  امل�سغرة  النانومرتية 

اأماًنا و�سرعة ودقة الإجراء العمليات اجلراحية 

الدقيقة، ومن املتوقع اأن توؤتي هذه التكنولوجيا 

عام  بعد  مبكر  وقت  ثمارها يف  اأوىل  املتقدمة 

حياة  اإن��ق��اذ  يف  امل�ساهمة  اأج���ل  م��ن  2020م 
املايني من النا�س.

حممود �سعيد الأحمد العلي

كلية الهند�سة

غرائب حول العالم

ممر خاص لمستخدمي الهواتف الذكّية 
في الصين!

خ�س�ست مدينة �سينية ممراً خا�ساً مل�ستخدمي الهواتف الذكية ومت 

طاوؤه باللون االأحمر واالأخ�سر واالأزرق مع �سور للهواتف الذكّية، ويبلغ 

عر�سه 80 �سم وطوله 100 مرت.

يُطل  ال��ذي  الكبري  الت�سّوق  مركز  اأن  �سينّية  اإع��ام  و�سائل  وذك��رت 

ال�سلطات  من  يطلب  كان  هذا،  الذكّية  الهواتف  م�ستخدمي  على ممر 

اإن�ساء املمر الأكر من �سهر، مما جعل ال�سلطات تعتقد باأنه جمرد خطة 

ت�سويقّية.

مع ذلك، ات�سح اأن ممر امل�ساة هذا هو يوفر اأماناً احتياطياً مل�ستخدمي 

اأمام  الر�سيف  فوق  تاأتي  غالًبا  ال�سيارات  الأن  نظًرا  الذكّية،  الهواتف 

االجتماعية  التوا�سل  و�سائل  على  الفعل  ردود  وكانت  التجاري،  املركز 

ال�سينّية ُمتلفة، حيث اأ�ساد بع�س ال�سكان املحليني بالفكرة باعتبارها 

اآخ��رون  انتقدها  بينما  الب�سر،  �سامة  على  للحفاظ  ُمبتكرة  و�سيلة 

امل�سار  اأن  اإىل  م�سريين  اأك��ر،  ال  وتزويجية  ت�سويقية  و�سيلة  وعدوها 

اجلديد رغم دوره يف املحافظة على �سامة مدمني الهواتف الذكّية من 

حركة املرور، اإال اأنه ال مينعهم من االرتطام باالأ�سخا�س االآخرين، اإال اإذا 

بداأوا يف الرتكيز على ما يدور حولهم.

ال�سني، ففي  نوعه يف  االأول من  لي�س  امل�سار  اأن هذا  بالذكر  جدير 

عام 2014 اأطلقت مدينة ت�سونغت�سينغ اجلنوبية الغربية مبادرة مماثلة، 

تنطوي  التي  تلك  �سيما  ال  ال�سرورية،  غري  الت�سادمات  بهدف جتنب 

على االأطفال وامل�سنني، لكنها مل تعمل على النحو املن�سود، اإذ اإن مدمني 

اأنهم مل  كانوا يحملقون يف هواتفهم لدرجة  الذكّية  الهواتف  ا�ستخدام 

ياحظوا املمر من االأ�سا�س.

»اإ�سكان« يف  نبحث عن معنى مفردة  عندما 

معاجم اللغة العربية جند اأنها ت�سري اإىل م�سدر 

�ْسَكَن« وتعني العمل على اإيجاد م�سكن، فيقال 
َ
»اأ

فيه  يقيم  اأو  ي�سكنه  جعله  اأي  املكان«،  �سكنه 
َ
»اأ

وي�ستوطنه.

هذا  ويت�سمن  »العمل«  يقت�سي  فاالإ�سكان 

والو�سائل  ال�سيا�سات  ك��اف��ة  ت�سخري  العمل 

اإق��ام��ة  تقت�سي  ال��ت��ي  واالإج�����راءات  واالأدوات 

ال�سكان وا�ستيطانهم يف مكان حمدد، تتوفر معه 

اأ�ساليب املعي�سة املائمة.

تتطلب فهم  اإ�سكان »مائمة«  بيئة  توفري  اإن 

لل�سكان  واالقت�سادية  االجتماعية  اخل�سائ�س 

وخ�سائ�س ومكونات البيئة التي يعي�سون فيها، 

تت�سمن  �سمولية  واأك���ر  معقدة  عملية  فهي 

جانب  تعظيم  دون  املتغريات  تلك  بني  التوازن 

تختزل  اأن  م��ن  اأ���س��م��ل  اإذن  فهي  اآخ���ر،  على 

باجلانب العمراين اأو الفيزيائي 

امللمو�س.

اإن االإ�سكان مبفهومه ال�سامل 

لي�س جمرد وحدات �سكنية ميكن 

ال�سكان  ال�ستيعاب  نقيمها  اأن 

بل  م��ك��ان!  اأي  ويف  ك��ان  كيفما 

معي�سة  واأ�سلوب  نظام حياة  هو 

يحمل يف طياته قيماً اجتماعية 

ويتاأثر  وق��ان��ون��ي��ة  واق��ت�����س��ادي��ة 

بالبيئة املحيطة.

من هذا املنطق، فاإن توفري الوحدات ال�سكنية 

الإ�سكان االأ�سر لي�س هو ال�سبيل الناجع للتعامل 

مع اأزمات االإ�سكان، فتوفري مثل هذه الوحدات 

يف  الفجوة  �سد  حتى  اأو  تقليل  يف  ي�ساهم  لن 

الطلب؛ ف�سًا عن اأن مثل هذا االأ�سلوب يتعامل 

مع االإ�سكالية وكاأنها اأزمة م�سكن ولي�ست اأزمة 

اإ�سكان.

للتعامل  الناجع  االأ�سلوب  اإن 

يتمحور  االإ���س��ك��ان  اأزم�����ات  م��ع 

ال�سيا�سات  اأف�����س��ل  اب��ت��ك��ار  يف 

ال�ستغال املوارد املتاحة يف البيئة 

الو�سول  فر�س  لتحقيق  القائمة 

اأن  ويجب  االإ�سكان،  اإىل  العادل 

ت��ن��ط��وي ت��ل��ك ال�����س��ي��ا���س��ات على 

خطط  مع  تتكامل  �ساملة  خطة 

ي�سمن  مب��ا  العمرانية  التنمية 

املدن  يف  ال�سكان  ا�ستقرار  دعم 

التنمية  التوازن يف  لتحقيق  واالأرياف  ال�سغرية 

احل�سرية.

د. وليد بن �سعد الزامل

رئي�س وحدة اأبحاث الإ�سكان يف كلية العمارة 

والتخطيط

 Email: waalzamil@ksu.edu.sa

من وحي الصورة

الروبوتات النانومترية »تكنولوجيا المستقبل«

اإلسكان آفاق رحبة

ما من يوم اأكر من اأن يُعتق اهلل 

فيه عباده من النار من يوم عرفة، 

اللهم تقبل من احلجيج حجهم 

واأجب دعاءهم واآتهم �ُسوؤلهم واأعتق 

رقابنا ورقابهم من النار، واأدخلنا 

واإياهم اجلنة مع النبيني وال�سديقني 

وال�سهداء وال�ساحلني.

عبدالرحمن العبيد

العلوم

عمرانيات

إبداعات هندسية
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»األرض بتتكلم عربي«

د. فهد بن عبداهلل الطياش

تناول ن�شاطاته يف الفرتة الأخرية

مدير الجامعة يشيد بجهود نادي »اإلعالم«

برنامج صيفي بمانشستر للطلبة المتفوقين

زار اأع�ضاء نادي الإعالم معايل 

م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران 

الن�ضاطات  وا�ضتعر�ضوا  ال��ع��م��ر, 

الأخرية,  الفرتة  بها يف  التي قاموا 

على  العمر  الدكتور  اأثنى  وب��دوره 

املجهودات املبذولة املقدمة من قبل 

الوقت  يف  م�ضيداً  النادي,  اأع�ضاء 

النادي  من  املقدمة  باجلهود  ذات��ه 

خالل الف�ضل ال�ضيفي.

وط���ل���ب م���دي���ر اجل���ام���ع���ة م��ن 

من  املزيد  تقدمي  النادي  اأع�ضاء 

امل��ج��ه��ودات ال��ت��ي ت��خ��دم ال��وط��ن 

قدم  اللقاء  نهاية  ويف  وال��ق��ي��ادة, 

اأبرز  حوى  �ضجاًل  النادي  اأع�ضاء 

ال��ن��ادي,  حققها  التي  الإجن���ازات 

الطالب  ال��ن��ادي  رئي�س  ق��دم  كما 

مدير  ملعايل  العمران  عبدالعزيز 

تذكارياً. درعاً  اجلامعة 

من جهة اأخرى نظم النادي حفل 

كلية  ملن�ضوبي  وا�ضتقبال  معايدة 

الأ�ضحى  عيد  مبنا�ضبة  الآداب 

بح�ضور  ال��ك��ل��ي��ة,  مببنى  امل��ب��ارك 

رئ��ي�����س ق�����ض��م الإع������الم ال��دك��ت��ور 

وعميد  ال��ع��ن��زي  دب��ك��ل  ب���ن  ع��ل��ي 

ال��دك��ت��ور  والآث�����ار  ال�ضياحة  كلية 

ع��ب��دال��ن��ا���ض��ر ال���زه���راين وم��دي��ر 

املالكي  عبداهلل  الطالبية  الأندية 

كلية  الأن���دي���ة يف  ع��ل��ى  وامل�����ض��رف 

الآداب الدكتور نايف الثقيل, وعدد 

من من�ضوبي الكلية.

اأن��ه��ى ط��الب وط��ال��ب��ات جامعة 

واملتفوقات  املتفوقون  �ضعود  امللك 

م���ن خم��ت��ل��ف ال��ك��ل��ي��ات ال��رن��ام��ج 

الذي  اخلارجي  ال�ضيفي  الإث��رائ��ي 

باململكة  مان�ض�ضرت  مدينة  يف  اأقيم 

اأ�ضرف على تنفيذه  املتحدة, والذي 

برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني 

التعليمية  لل�ضوؤون  اجلامعة  بوكالة 

والأكادميية.

ام������ت������د ال�������رن�������ام�������ج مل�����دة 

اأرب����ع����ة اأ����ض���اب���ي���ع خ���الل ال��ف��رتة 

اإىل  2018/6/23م  م������ن 

على  وا���ض��ت��م��ل  2018/7/20م, 
الإجن��ل��ي��زي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  مكثفة  دورة 

واللغة الإجنليزية لالأغرا�س  العامة 

الأك����ادمي����ي����ة, وك���ذل���ك جم��م��وع��ة 

جلامعتي  العلمية  ال���زي���ارات  م��ن 

اململكة  يف  و���ض��ال��ف��ورد  مان�ض�ضرت 

امل��ت��ح��دة والط������الع ع��ل��ى ب��رام��ج 

الدرا�ضات العليا واملخترات ومراكز 

التدريب والإبداع والخرتاع.

عمل  ور���س  الرنامج  �ضمل  كما 

العلمي,  والبحث  القيادة  جمال  يف 

مع  تدريبية,  �ضاعة   120 وت�ضمن 

يف  التعلم  ملراكز  مكثف  ا�ضتخدام 

جمال القيادة من خالل البتكار.

الطلبة  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  واأو���ض��ح 

علي  الدكتور  واملوهوبني  املتفوقني 

الرامج  ه��ذه  تنفيذ  اأن  الدلبحي 

الإثرائية ياأتي انطالقاً من تطلعات 

الفاعلة يف  امل�ضاهمة  نحو  اجلامعة 

حتقيق اأهدافها ال�ضرتاتيجية التي 

اململكة  روؤي��ة  تطلعات  مع  تن�ضجم 

2030, وذلك من خالل بناء واإعداد 
طلبة اجلامعة املتفوقني ب�ضكل فاعل 

لي�ضبحوا اأحد اللبنات الأ�ضا�ضية يف 

على  الروؤية  هذه  متطلبات  حتقيق 

م�ضتوى اجلامعة والوطن.

واأكد اأن هذه الرامج تاأتي اأي�ضاً 

ان�ضجاماً مع اأهداف برنامج الطلبة 

باجلامعة  وامل��وه��وب��ني  امل��ت��ف��وق��ني 

اإع��داد  اإىل  ال��رام��ي��ة  عمله  وخطة 

طلبة اجلامعة املتفوقني ليكونوا نواة 

للكفاءات والقيادات العلمية .

انتظام طلبة السنة األولى المشتركة في 5 
مسارات تعليمية

الدرا�ضي  امل�ضرتكة  للعام  الأوىل  ال�ضنة  عمادة  وطالبات  انتظم طالب 

اجلديد يف مقاعد الدرا�ضة منذ اليوم الأول »الأحد املا�ضي« ب�ضكل متميز.

ذلك  اإن  اجلريوي  عبداملجيد  د.  امل�ضرتكة  الأوىل  ال�ضنة  عميد  وق��ال 

الذي  اجلدد  الطالب  ل�ضتقبال  اجليد  ال�ضتعداد  بف�ضل  ثم  اهلل  بف�ضل 

اأعدته اجلامعة ونفذته خالل الأ�ضبوع املا�ضي.

منذ  باحل�ضور  واللتزام  اجلدية  �ضرورة  الطلبة  على  اجلريوي  و�ضدد 

ت�ضلم اجلدول الدرا�ضي وال�ضتفادة من الإمكانيات املتوفرة يف عمادة ال�ضنة 

العمادة من  يتوفر يف  الدرا�ضية, نظري ما  امل�ضرتكة خالل فرتتهم  الأوىل 

مراكز م�ضادر تعلم متطورة ومعامل جمهزة باأف�ضل التقنيات قل اأن جتد 

نظرًيا لها يف اجلامعات الأخرى.

وقال عميد ال�ضنة الأوىل امل�ضرتكة اإن العمادة تتكون من خم�ضة م�ضارات 

والكليات  ال�ضحية,  والكليات  العلمية,  الكليات  م�ضار  وه��ي  تعليمية, 

الإن�ضانية, وكلية اإدارة الأعمال, وكلية التمري�س, وكل م�ضار يدر�س العديد 

من املواد التعليمية التي اأعدت بعناية ومبا يوؤهل الطالب والطالبة �ضواء 

لإكمال درا�ضتهم اجلامعية اأو النخراط يف �ضوق العمل, وذلك من خالل 

اأق�ضام العمادة الأكادميية.

41 متفوقًا ومتفوقة يستكملون برنامجي 
»الرازي« و»جاهز«

نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني باجلامعة بالتن�ضيق مع برنامج 

الرازي ال�ضيفي برناجماً تدريبياً ملجموعة من طلبته يف عدة جمالت, فقد 

مت دعوة الطلبة لاللتحاق بهذا الرنامج ال�ضيفي النوعي مب�ضت�ضفى امللك 

طالباً   18 الرنامج  هذا  اأنهى  وقد  الأبحاث,  ومركز  التخ�ض�ضي  في�ضل 

اأربعة  يف  التطبيقية  الطبية  والعلوم  وال�ضيدلة  العلوم  كليات  من  وطالبة 

جمالت رئي�ضة وهي: املخترات ال�ضريرية, والعقاقري, والكيمياء احليوية, 

وعلم الأحياء املجهري.

كما اأجنز 23 طالباً وطالبة من طلبة الرنامج من كليات علوم احلا�ضب, 

واإدارة الأعمال, واللغات والرتجمة, والآداب, والدرا�ضات التطبيقية, وخدمة 

املجتمع, خالل الفرتة من 1439/10/10ه�  اإىل 1439/11/13ه� وبواقع 

املهارات  تطوير  عمادة  تعقده  ال��ذي  »جاهز«  برنامج  تدريبية  �ضاعة   80
باجلامعة.

ول  عربي  بتتكلم  »«الأر���س  مكاوي  �ضيد  مع  نقول  نعم 

بداأت  فعلًيا  لدينا  الأر�س  ولكن  الإعالن,  زمن  يف  ترتاح« 

بطريقة  مكتوبة  بلغة  الأر�س  تكلمت  اأن  فبعد  لغات.  تتكلم 

الطريق,  اجتاهات  معامل  على  املكفوف  لت�ضاعد  نافرة 

ف�ضفورية  ب��األ��وان  تتزين  الآداب  كلية  مم���رات  ه��ي  ه��ا 

فبعد  بالكلية,  اخلدمات  وحدات  عن  للمب�ضرين  لالإعالن 

فهل  الأر���س,  على  بالكتابة  بداأنا  اجل��دران  على  الكتابة 

ا�ضتخدام  وه��ل  بالع�ضا؟  ال��ق��راءة  مثل  بالعني  ال��ق��راءة 

اأ���ض��وة  م�����ض��اة  مم���رات  يف  منا�ضب  ال��ف�����ض��ف��وري��ة  ل����وان  الأ

على  تقت�ضر  ل  الأر���س  على  والكتابة  ال�ضيارات؟  بطرق 

ب�ضرية  ثقافة  هي  واإمن��ا  الكليات  بع�س  اأو  اجلامعة  بهو 

الت�ضور  زواي��ا  من  الدرا�ضة  وت�ضتحق  قادمة  واإعالنية 

والتفكري  الإعالين  والتطوير  ال�ضلوكي  والتقبل  الإدراكي 

الإبداعي. 

والدرا�ضات,  التجارب  رحم  من  املبادرات  تولد  وهكذا 

ترحيب  عبارات  فيه  كتبت  ممر  هناك  مثاًل  جنيف  ففي 

ومنت  ال�ضياح  فجذبت  العربية,  �ضمنها  ومن  لغات,  بعدة 

متعددة  والرتجمة  اللغات  ممرات  �ضتكون  فهل  اخلدمات, 

فقط؟ عربي«  بتتكلم  »الأر�س  اأم  اللغات 


