
م��دي��ر اجلامعة  م��ع��ايل  ���ص��رح 

الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور ب�����دران بن 

اجلامعة  اأن  العمر  عبدالرحمن 

دعائية  حملة  اإط��اق  ب�صدد 

تتجلى  والتي  املطورة  للهوية 

الر�صالة  ع��م��ق  طياتها  يف 

التي ترنو اجلامعة لتحقيقها 

وت���ت���م���ا����ص���ى م����ع امل����ب����ادئ 

العظيمة التي تاأ�ص�صت عليها لتكون بذلك حمافظة على 

ال�صمات الثقافية للمجتمع ومعززًة للقيم الوطنية التي 

مع  ين�صجم  كموروث  اإ�صافتها  على  اجلامعة  حتر�ص 

اخلطط والتوجهات ليعزز يف اأذهان من�صوبي اجلامعة 

الأهداف التي عقدت اجلامعة على حتقيقها ومبا يكفل 

م�صوؤولياتها املعرفية واملجتمعية.

توا�صل  الهوية  بهذه  �صعود  امللك  جامعة  اأن  واأك��د 

عزمها على موا�صلة حتقيق قدم ال�صبق والريادة على 

م�صتوى الكفاءات الوطنية ونقل املعرفة وامل�صاهمة يف 

الن�صر العلمي والريادة يف البحث العلمي. 

اللتزام  نوؤكد على اجلميع  اإذ  اإننا  معاليه:  واأ�صاف 

بالهوية املطورة للجامعة لتواكب ما تعي�صه اململكة العربية 

ال�صعودية من حراك اقت�صادي وفق روؤية بلدنا الطموحة 

)KSA2030( وحتت ظل قيادتنا احلكيمة التي ت�صعى 
اإىل م�صتقبل واعد يلبي  واأبناءه  البلد  اإىل الرقي بهذا 

هي  الهوية  هذه  واأن  طموحاتهم،  ويحقق  احتياجاتهم 

م�صوؤولية مناطة على كل من�صوب من من�صوبي اجلامعة 

واعتبارات،  معاٍن  من  يحمله  وم��ا  ال�صعار  ه��ذا  جت��اه 

واهلل اأ�صاأل اأن يحقق طموحاتنا ويحفظ بادنا وين�صر 

ج���ن���ودن���ا حت��ت 

ظ�����ل ق���ي���ادت���ن���ا 

حفظها اهلل.

ماذا تعرف عن ظاهرة »النينو«!د.العمر يدشن »توسعة قسم األشعة«اعتماد لبرامج كلية »العلوم« 040514
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تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

60 لوحة من 10 جامعات في حب الوطن

مشاركة  
باحتفاالت 

الوطن

03

تأكيد على االلتزام 
بهوية الجامعة المطورة

اأمري الريا�ض افتتح معر�ض »ذاكرة وطنية«..

تعقد  العمر  بدران  الدكتور  برعاية معايل مدير اجلامعة 

الثاين  ال�صنوي  امللتقى  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة 

والعمادات  الكليات  وك��اء  مع  والتطوير  التخطيط  لوكالة 

للتطوير  الوكيات  وم�صاعدات  واجل��ودة،  للتطوير  امل�صاندة 

واجلودة، وروؤ�صاء وحدات التطوير واجلودة بوحدات اجلامعة.

اجلامعة  بني  اتفاقية  توقيع  امللتقى  فعاليات  تت�صمن  كما 

تت�صمن  الأك���ادمي���ي  والع��ت��م��اد  للتقومي  ال��وط��ن��ي  وامل��رك��ز 

برامج  اعتماد  م�صروع  �صمن  اأكادميياً  برناجماً   13 اعتماد 

الدرا�صات العليا باجلامعة، يف ثاث كليات باجلامعة ومعهد 

يف  العلوم  »ماج�صتري  العلوم  كلية  ه��ي:  العربية،  اللغويات 

يف  العلوم  ماج�صتري  الفيزياء،  العلوم يف  ماج�صتري  الكمياء، 

علم احليوان، ماج�صتري العلوم يف الكمياء احليوية، دكتوراه 

الفل�صفة يف علم احليوان، دكتوراه الفل�صفة يف الكمياء«، وكلية 

ودكتوراه  العقاري،  التطوير  »ماج�صتري  والتخطيط  العمارة 

يف  العلوم  »ماج�صتري  الهند�صة  وكلية  البناء«،  وعلوم  عمارة 

املدنية،  الهند�صة  يف  العلوم  ماج�صتري  الكهربائية،  الهند�صة 

الفل�صفة  دكتوراه  الكهربائية،  الهند�صة  يف  الفل�صفة  دكتوراه 

يف الهند�صة ال�صناعية«، ومعهد اللغويات العربية: »ماج�صتري 

غد  يوم  وذل��ك  بغريها«  للناطقني  العربية  تعليم  يف  الآداب 

الثنني 21 حمرم 1440ه�، املوافق 1 اأكتوبر 2018م ال�صاعة 

وباملدينة  »للرجال«،  باجلامعة  الدرعية  بقاعة  �صباحاً   9
اجلامعية اجلديدة للطالبات »للن�صاء«.

اتفاقية العتماد 
13 برنامجًا 
للماجستير 

والدكتوراه .. 
غدًا

افتتاح الجمعية األمريكية 
لعلماء الصيدلة في المملكة

»التربية« تحتفي باليوم العالمي 
للمعلم.. الخميس

اأقيم حفل افتتاح جمموعة اجلمعية الأمريكية لعلماء 

AAPS_« ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  ال�صيدلة 

قياديي  من  متنوعة  اأطياف  بح�صور  وحظي   ،»SDG
قدم  حيث  ال�صيدلة،  بعلوم  واملهتمني  ال�صيدلة  مهنة 

ا�صتمتع  ح��ي��ث  ال�����ص��ه��ري،  �صلطان  ال��دك��ت��ور  احل��ف��ل 

اآراء  بني  التي جمعت  املفتوح  النقا�ص  بحلقة  احل�صور 

خرباء املهنة واجليل احلديث من املهتمني بتطوير مهنة 

وجمال ال�صيدلة، وختاماً مت توجيه ال�صكر للجميع من 

اأع�صاء هيئة تدري�ص وطاب على ح�صورهم واهتمامهم 

بامل�صاركة يف احلفل.                       تفا�صيل �ص 5

اليوم  فعالية  املقبل  اخلمي�ص  الرتبية،  كلية  تنظم 

العاملي للمعلم حتت �صعار »تاأهيل املعلم حق للمتعلم«، 

ب��رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران بن 

عبدالرحمن العمر.                       تفا�صيل �ص15
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فعاليات وأجنحة احتفاال باليوم الوطني 88

امللك  بجامعة  الطبية  املدينة  �شاركت 

الوطني  باليوم  الوطن  احتفاالت  يف  �شعود 

بهو  يف  فعالية  املنا�شبة  بهذه  ونظمت   ،88
البانوراما مب�شت�شفى امللك خالد اجلامعي، 

الدكتور  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  م��ع��ايل  بح�شور 

بدران العمر، واملدير العام التنفيذي للمدينة 

الطبية الدكتور عبدالرحمن املعمر، واملدير 

الطبية  باملدينة  ال�شحية  لل�شوؤون  التنفيذي 

التنفيذي  ال�شيف، واملدير  في�شل  الدكتور 

الر�شدان، ومدراء  حامت  املهند�س  للت�شغيل 

االإدارات وروؤ�شاء االأق�شام وعدد من اأع�شاء 

هيئة التدري�س وموظفي املدينة الطبية من 

خمتلف االأق�شام واالإدارات.

وت�شمن احلفل فعاليات متنوعة وجناحاً 

اململكة  ال��ط��ب��ي يف  ال��ت��اري��خ  ع��ن  خ��ا���ش��اً 

باالإ�شافة  عبدالعزيز  امللك  دارة  مب�شاركة 

�شارك  كما  الرتاثية.  االأجنحة  من  للعديد 

الريا�س  منطقة  م��دار���س  طلبة  م��ن  ع��دد 

مميزاً  ح�شوراً  �شهدت  التي  باالحتفالية 

كلمات  احل�شور  و�شجل  رائ��ع��اً،  وت��ف��اع��ًا 

الغايل  الوطن  لهذا  والوفاء  ال�شادق  احلب 

 88 الوطني   لليوم  التذكارية  اللوحة  على 

للمملكة العربية ال�شعودية.

عبدالعزيز  امل��ل��ك  م�شت�شفى  نظم  كما 

اليوم  مبنا�شبة  احتفاالً  بالريا�س  اجلامعي 

الوطني 88 يف البهو الرئي�شي للم�شت�شفى، 

املالية  لل�شوؤون  التنفيذي  امل��دي��ر  ح�شره 

واملدير  الزهراين،  عبدالعزيز  اأ.  واالإداري��ة 

الطبي مل�شت�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 

وم��دراء  االأق�شام  وروؤ���ش��اء  اخل��ي��اري،  هتان 

خمتلف  من  امل�شت�شفى  وموظفي  االإدارات 

عدداً  احلفل  وت�شمن  واالإدارات،  االأق�شام 

من الفعاليات.

الرتبية

املا�شي  ال��ث��اث��اء  ال��رتب��ي��ة  كلية  نظمت 

احتفاالً مبنا�شبة اليوم الوطني 88، يف بهو 

الكلية، مب�شاركة عميد الكلية الدكتور فهد 

الطاب  ���ش��وؤون  عميد  وبح�شور  ال�شايع، 

االآداب  كلية  وعميد  القريني،  فهد  الدكتور 

وعميد  �شعود،  اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور 

الدكتور  ال�شيا�شية  والعلوم  احلقوق  كلية 

الرتبية  كلية  ووك����اء  ال��ق��ح��ط��اين،  مفلح 

التدري�س  هيئة  واأع�شاء  االأق�شام  وروؤ�شاء 

لي�شارك  لوحة  و�شع  مت  حيث  وال��ط��اب، 

والعرفان  ال�شكر  ع��ب��ارات  بكتابة  اجلميع 

اإ�شافة  البوا�شل،  وجلنوده  الغايل  لوطننا 

نفذتها  التي  امل�شاحبة  الفعاليات  من  لعدد 

وحدات الكلية ووحدة االأن�شطة الطابية.

املجتمع

���ش��ارك��ت ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف اح��ت��ف��االت 

�شباح  نظمت  حيث  الوطن،  بيوم  اجلامعة 

ذكرى  مبنا�شبة  احتفاالً  املا�شي  الثاثاء 

اليوم الوطني 88، وت�شمن االحتفال عدداً 

لطاب  املنوعة  وال��رام��ج  الفعاليات  م��ن 

اأبناء  فرحة  عن  تعبرياً  الكلية  ومن�شوبي 

الوطن بهذه املنا�شبة العزيزة على قلوبهم.

وبهذه املنا�شبة �شرح عميد الكلية الدكتور 

عبداهلل الزهراين، اأن يوم الثالث والع�شرين 

تاريخ  يف  فارقة  عامة  ميثل  �شبتمر  من 

هذا الوطن وفر�شة ال�شتذكار جهود موؤ�ش�س 

عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  اململكة 

توحيده  يف  ث���راه-  اهلل  طيب   - �شعود  اآل 

البناء  م�شرية  دعائم  واإر�شاء  �شتاته  وجمع 

والتطور واالزدهار التي قادها اأبناوؤه الررة 

الذين تعاقبوا على �شدة احلكم، حتى عهد 

بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

اآل �شعود - حفظه اهلل - قائد  عبدالعزيز 

واملواطن  بالوطن  للنهو�س  والعزم  احل��زم 

وحتقيق تطلعاتهم يف كل املجاالت. 

ال�شعب  اأن  على  الزهراين  د.  نوه  كما 

ال�����ش��ع��ودي مب�����ش��اع��ر االع���ت���زاز وال��ف��خ��ر 

ال��والء  الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه  يف  يج�شد 

لوطنه  ف��داًء  والنفي�س  بالغايل  للت�شحية 

قيادته  خلف  و���ش��رًيا  ملنجزاته  وح��م��اي��ًة 

واالأول��وي��ات  االأه���داف  لتحقيق  احلكيمة 

الغاليه،  بادنا  قادة  ر�شمها  التي  والروؤى 

وبادنا  قادتنا  يحفظ  اأن  امل��وىل  داع��ي��اً 

احل��دود  على  املرابطني  جنودنا  وين�شر 

لن�شرة احلق وعزة الباد.

مدينة الطالبات

واالإع��ام  العامة  العاقات  اإدارة  نظمت 

مع  بالتعاون  للطالبات  اجلامعية  باملدينة 

االإن�شانية  والكليات  امل�شاندة  ال��ع��م��ادات 

قطاعات  وجميع  الطبية  العلمية  والكليات 

اجلامعة واالأندية الطابية، احتفاالت اليوم 

الوطني، وذلك باإ�شراف من وكالة اجلامعة 

ل�شوؤون الطالبات ابتداًء من ال�شاعة العا�شرة 

�شباحاً يف امل�شرح الرئي�شي.

كافة  من  كثيًفا  ح�شوًرا  احلفل  و�شهد 

وع�شوات  طالبات  من  اجلامعة  من�شوبات 

وذلك  ووك��ي��ات،  وعميدات  تدري�س  هيئة 

الطالبات  ل�شوؤون  اجلامعة  وكيلة  بح�شور 

اأق�شام  وعميدة  العي�شى،  اإينا�س  الدكتورة 

العي�شى،  غزيل  الدكتورة  االإن�شانية  العلوم 

الطبية  والدرا�شات  العلوم  اأق�شام  وعميدة 

الدكتورة مي�شاء القر�شي.

فيلم وثائقي

ملظاهر  خمتلفة  ����ش���وراً  احل��ف��ل  ق���دم 

االحتفاالت الوطنية ابتداًء بالفيلم الوثائقي 

الذي ربط املا�شي باحلا�شر وج�شد م�شاعر 

احل���ب ل��ه��ذا ال��وط��ن، ت���اه ���ش��ورة اأخ���رى 

»اأغلى  بق�شيدة  والتكاتف  ال��والء  لتج�شيد 

وطن«.

اأوبريت »حلن الوطن«

بعد ذلك انطلق االأوبريت الوطني بعنوان 

امل�شرح  نادي  مبدعات  باأداء  الوطن«  »حلن 

الاتي قدمن لوحات �شعرية وفنية وتراثية 

االأ���ش��ال��ة  م��ام��ح  ب��احل��ب وحت��م��ل  مفعمة 

والقيم ال�شعودية.

بعنوان  خا�شة  فقرة  االأوب��ري��ت  وت�شمن 

الطالبات  فيه  ���ش��ارك  اجل��ن��وب��ي«  »احل���د 

وبع�س  الق�شم  وت��اأدي��ة  الع�شكري  باللبا�س 

الوطنية  االأغاين  الع�شكرية و�شط  العرو�س 

وتفاعل وت�شفيق احلا�شرات.

التي  املميزة  بالفقرة  احلفل  واختتم 

القتالية  امل���ه���ارات  ا���ش��ت��ع��را���س  ق��دم��ت 

اجلودو  لريا�شة  االأوىل  الدفعة  خلريجات 

بجامعة امللك �شعود، والتي ات�شمت بدرجة 

ع��ال��ي��ة م��ن االح����رتاف وال��ت��م��ك��ن. يذكر 

االحت��اد  قبل  من  تدريبها  مت  الدفعة  اأن 

املدينة  ح���رم  داخ���ل  ل��ل��ج��ودو  ال�����ش��ع��ودي 

اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات ���ش��م��ن ال��رن��ام��ج 

اململكة  يف  ن��وع��ه  م��ن  االأول  ال��ت��دري��ب��ي 

مهارات  االإناث  لتعليم  ال�شعودية  العربية 

طاقم  باإ�شراف  وذلك  النف�س،  عن  الدفاع 

اجلودو. بريا�شة  ن�شائي خمت�س 

معر�س م�شاحب

بهو  يف  للحفل  امل�شاحب  املعر�س  اأقيم 

اخت�شت  حيث  الرئي�شي،  امل�����ش��رح  مبنى 

اجلامعية  املدينة  ع��م��ادات  من  عمادة  كل 

للطالبات بتقدمي نبذة تعريفية عن كل ملك 

من ملوك اململكة العربية ال�شعودية.

»احل��د  بركن  امل��رك��زي  املختر  و���ش��ارك 

االأق�شام  عمادة  �شاركت  بينما  اجلنوبي«، 

للملك  التعريفي  بالركن  وكلياتها  االإن�شانية 

عبدالعزيز اآل �شعود رحمه اهلل، عر تقدمي 

وكتب  امل��ل��ك  ل�شور  م�شغر  فني  معر�س 

تتناول م�شرية حكمه ال�شيا�شي واالجتماعي 

املرتجم  حياته  كتيب  وت��ق��دمي  وال��ق��ان��وين، 

لثاث لغات.

ومتثلت م�شاركة وكالة اجلامعة للم�شاريع 

عبدالعزيز  بن  �شعود  امللك  عن  بالتعريف 

اأب���رز اإجن��ازات��ه.  طيب اهلل ث���راه، وع��ر���س 

العلمي  البحث  عمادة  م�شاركة  جانب  اإىل 

لاأق�شام الن�شائية التي قدمت اأعمال امللك 

وعر�س  اهلل   رحمه  عبدالعزيز  بن  في�شل 

حياته  م��ن  و���ش��ور  اخل��ال��دة  كلماته  اأب���رز 

ال�شيا�شية واإجنازاته العظيمة.

واجل��ودة  التطوير  عمادة  �شاركت  بينما 

اخلا�س  بالركن  العليا  الدرا�شات  وعمادة 

بامللك خالد بن عبدالعزيز طيب اهلل ثراه.

ومت��ي��زت م�����ش��ارك��ة ع��م��ادة ال��ت��ع��ام��ات 

بالركن  املكتبات  �شوؤون  وعمادة  االلكرتونية 

رحمه  عبدالعزيز  بن  فهد  بامللك  اخلا�س 

التي طبعت  العمات  اهلل، حيث مت عر�س 

يف عهده والتعريف بق�شم طباعة امل�شحف 

ال�شريف وخمتلف اإجنازاته ال�شيا�شية.

الطاب  ���ش��وؤون  عمادة  وكالة  وعر�شت 

بن  عبداهلل  امللك  ن�شاأة  الطالبات  ل�شوؤون 

اأب��رز  وت��ق��دمي  ث��راه  اهلل  طيب  عبدالعزيز 

القت  تفاعلية  عر�س  �شا�شة  عر  اإجنازاته 

م�شروع  اإىل  اإ�شافة  االإق��ب��ال،  م��ن  الكثري 

ال�شريفني  احلرمني  وتو�شعة  الريا�س  مرتو 

وتقدمي  اململكة  خريطة  وعر�س  عهده،  يف 

املبتعثني  ال��ط��اب  واإح�����ش��ائ��ي��ات  اأع����داد 

للدرا�شة يف عهده.

العلوم  اأق�شام  ع��م��ادة  �شاركت  وختاًما 

بامللك  اخلا�س  بالركن  الطبية  والدرا�شات 

وويل  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

عهده االأمني االأمري حممد بن �شلمان بعر�س 

التاريخية  اللمحات  اأب���رز  ت�شم  لوحات  

واالإجنازات الوطنية.

املجتمعية  ال�شراكة  مكتب  ���ش��ارك  كما 

هام  كمعلم  م��ك��ة«  »�شاعة  ع��ن  بالتعريف 

لكافة  املقد�شة  والبقعة  اململكة  معامل  من 

امل�شلمني حول العامل، واحتوى الركن اأي�ًشا 

على كتب قيمة تن�شر الأول مرة.

»الطبية التطبيقية«

�شاركت كلية العلوم الطبية التطبيقية يف 

الوطن،  جدارية  باإطاق   ٨٨ الوطني  اليوم 

ر�شالة  الإر���ش��ال  من�شوبيها  جميع  ودع���ت 

للوطن، وذلك بح�شور عميد الكلية الدكتور 

وروؤ���ش��اء  الكلية  ووك���اء  ال�شيخ  اآل  ي��زي��د 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  وعدد  االأق�شام 

واملوظفني والطلبة.

كما مت عر�س فيلم وثائقي عن ق�شة امللك 

عبدالعزيز من اإنتاج دارة امللك عبدالعزيز، 

واألقى عميد الكلية كلمة بهذه املنا�شبة اأكد 

واالنتماء  الوطنية  اللحمة  تعزيز  على  فيها 

لهذا البلد الطاهر.

ترفع  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  وذكر 

حامية  املوؤ�ش�س  عهد  منذ  التوحيد  راي��ة 

للدين ومت�شلحة بالعلم واملعرفة، واأ�شار اإىل 

اأن االحتفال باليوم الوطني ي�شاهم يف خلق 

وتذكريهم  االأج��ي��ال  مع  التفاعل  من  حالة 

باأجماد الوطن.

الآداب

احتفااًل باليوم الوطني ال�٨٨ رعى االأمري 

نايف بن ثنيان اآل �شعود عميد كلية االآداب 

له  امل�شاحب  واملعر�س  الوطني  اليوم  حفل 

وذلك يف بهو الكلية.

األقى  ثم  الوطني  بالن�شيد  احلفل  وابتداأ 

الوطنية  املنا�شبة  بهذه  كلمة  �شعود  د.اآل 

بالوطن  اعتزازه  عن  فيها  معًرا  العزيزة، 

هذه  باأهمية  اال�شت�شعار  خالها  من  وحث 

املنا�شبة الغالية واملهمة.

العوجا«  »اأهل  معر�س  �شموه  افتتح  ثم 

اململكة  ملوك  خاله  من  ي�شتعر�س  الذي 

ال�����ش��اب��ق��ني وم��واق��ف��ه��م، ورك���ن���اً خ��ا���ش��اً 

بالروؤية.

ً



امللكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  اف��ت��ت��ح 

الأم��������ر ف��ي�����س��ل ب����ن ب���ن���در ب��ن 

الريا�ض،  منطقة  اأم��ر  عبدالعزيز 

الثالثاء املا�سي، املعر�ض الت�سكيلي 

وطالبات  لطالب  الوطن  حب  عن 

ال��ذي  اململكة  يف  ج��ام��ع��ات  ع�سر 

نظمه مركز امللك �سلمان لدرا�سات 

وح�سارتها  العربية  اجلزيرة  تاريخ 

بهو  مبقر  �سعود،  امللك  جامعة  يف 

عنوان  الدرعية، حتت  يف  اجلامعة 

»ذاك����رة وط��ن��ي��ة ب��ع��ي��ون ط��الب��ي��ة«، 

وا�ستمر ملدة ثالثة اأيام.

وب���ن ���س��م��و اأم����ر ال��ري��ا���ض يف 

اأن  املنا�سبة  عقب  �سحفي  ت�سريح 

لأبناء  املواطنة  روح  ج�سد  املعر�ض 

عن  معرباً  اململكة،  يف  اجلامعات 

بالغ فخره بهذه امل�ساركات واجلهود 

�سعود،  امل��ل��ك  جلامعة  ال��وا���س��ح��ة 

واأكد �سموه دور جامعة امللك �سعود 

املنا�سبات  ه��ذه  مثل  احت�سان  يف 

ال�سباب  وروح  امل��واه��ب  وتفعيل 

متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

�سم املعر�ض 60 لوحة فنية قدمها 

الر�سم  يف  املوهوبن  من  جمموعة 

الت�سكيلي من طالب وطالبات ع�سر 

جامعات يف اململكة هي جامعة امللك 

عبدالعزيز،  امللك  جامعة  �سعود، 

طيبة،  جامعة  ال��ق��رى،  اأم  جامعة 

جامعة الق�سيم، جامعة الأمرة نوره 

الإم��ام  جامعة  عبدالرحمن،  بنت 

حممد بن �سعود الإ�سالمية، جامعة 

الإمام عبدالرحمن الفي�سل، جامعة 

جازان.

عن  امل�ساركة  اللوحات  وع��رت 

 88 مب��رور  والحتفاء  الوطن،  حب 

العربية  اململكة  توحيد  على  عاًما 

ال�سعودية على يد امللك عبدالعزيز 

اآل �سعود – رحمه اهلل - وا�ست�سراف 

عرو�ض  خالل  من  البالد  م�ستقبل 

ملدار�ض فنية خمتلفة.
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�سم 60 لوحة فنية وم�ساركة 10 جامعات �سعودية

أمير الرياض يفتتح معرض »ذاكرة وطنية بعيون طالبية«

اأمري الريا�ض متو�ضطًا مدير اجلامعة وعميد الآداب ومن�ضوبي مركز امللك �ضلمان لدرا�ضات تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها
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خالل لقائه ال�سنوي بالطلبة

بلغ عددها 11 برناجمًا وح�سلت على تهنئة من مدير اجلامعة

لقاء تعريفي لوكيلة 
»الجغرافيا« مع 

الطالبات
م�ؤخراً  اجلغرافيا  ق�سم  نظم 

مع  للطالبات  التعريفي  اللقاء 

اأبا  اأ�سماء عبدالعزيز  د.  ال�كيلة 

الأول  الدرا�سي  للف�سل  اخليل 

للعام اجلامعي 1440/1439هـ، 

حــ�ــســر الـــلـــقـــاء جمــمــ�عــة من 

هيئة  وعـــ�ـــســـ�ات  الـــطـــالـــبـــات 

ـــررات الــلــجــان  ـــق ــ�ــس وم ــدري ــت ال

وبع�س  ــات  ــب ــطــال ال تــهــم  الــتــي 

اللجان  تلك  من�سقات  الإداريــات 

ا�ستف�سارات  على  الإجابة  ليتم 

الطالبات ال�اردة.

ترحيبية  بكلمة  الــلــقــاء  ـــداأ  ب

اجلغرافيا  ق�سم  وكيلة  األقتها 

الدكت�رة اأ�سماء اأبا اخليل رحبت 

ومتنت  احل�س�ر  بجميع  خاللها 

للطالبات عاماً درا�سياً ناجحاً.

بــعــد ذلـــك عــر�ــســت اخلــطــة 

التف�سيلي  بال�سرح  الــدرا�ــســيــة 

كــل مــن مــقــررة جلنة اجلـــداول 

احلميدي  اأ.جــ�اهــر  الدرا�سية 

الــعــنــزي،  جميلة  اأ.  ونــائــبــتــهــا 

جلنة  مــقــررة  نائبة  �ساركت  ثــم 

م��سي  اأ.  الأكــادميــي  ــاد  ــس الإر�

ــرح عـــن طــريــقــة  ــس ــ� ــق ب ــائ ــس ــ� ال

والإ�ــســافــة  واحلـــذف  الت�سجيل 

اللجان  التعرف على  ثم مت  ومن 

بنبذة  ــات  ــب ــطــال ال تــعــنــي  ــي  ــت ال

من  �ساركت  خمت�سرة  تعريفية 

خاللها كل من اأ. جهان اخلليف، 

د. عبري �سريف �سلمان، اأ.عائ�سة 

بابطني مقررات  اأ.وفاء  الرا�سد، 

ــر،  ــتــطــ�ي الـــلـــجـــان الـــتـــالـــيـــة: ال

الدرا�سات العليا والبحث العلمي، 

المتحانات  اخلريجات،  �س�ؤون 

الــنــهــائــيــة بــقــ�ــســم اجلــغــرافــيــا، 

بال�سرح لتلك اللجان.

عميد اآلداب: يومنا الوطني احتفاء باإلنجازات 
واستشراف للمستقبل

اعتماد محلي ودولي لجميع برامج كلية »العلوم«

»القبول والتسجيل« تستعرض آليات 
طي قيد من لم ينتظم في الدارسة

»التطوير والجودة« تتابع تحديث 
الخطة االستراتيجية لمعهد اللغويات

مت عقد اللقاء ال�سن�ي لعميد كلية الآداب الدكت�ر 

نايف بن ثنيان اآل �سع�د مع طالب وطالبات الكلية، 

بح�س�ر وكيلة ق�سم اللغة العربية وبع�س من�س�بات 

ا�ستعرا�س  اللقاء  خــالل  ومت  والطالبات،  الكلية 

اأق�سام الكلية وبراجمها واخلطط الدرا�سية، اإ�سافة 

ت�اجه  التي  والعقبات  ال�سع�بات  اأبـــرز  ملناق�سة 

الطالب والطالبات يف م�سريتهم الأكادميية.

بداأ اللقاء بكلمة ترحيبية لعميد الكلية رحب فيها 

باحل�س�ر وهناأهم ببداية العام الهجري وبداية العام 

العربية  للملكة  ال�طني  وبالي�م  اجلديد  الدرا�سي 

لنا  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  »ن�ساأل  وقــال:  ال�سع�دية. 

طالبنا  بكم  اأنف�سنا  ونهنئ  الت�فيق  ولكم  جميًعا 

القيادة  بتهنئة  اأت�سرف  اأن  يف�تني  ول  الأعــــزاء، 

احلكيمة ونهنئ اأنف�سنا ونهنئكم جمًعا مبنا�سبة الي�م 

هذا  ت�حيد  على  عاماً   88 مبــرور  املجيد  ال�طني 

الكيان العظيم الذي بداأ منذ 1351هـ امل�افق عام 

1932م واململكة وهلل احلمد حتتفل بهذا الي�م يف 
كل عام، لي�س احتفالً كبقية الدول ولكن ا�ستح�ساراً 

للتاريخ واحتفاًء بالإجنازات وا�ست�سرافاً للم�ستقبل«.

ووكيالت  وكــالء  من  الكلية  مبن�س�بي  رحب  كما 

ووكيالت واأع�ساء وع�س�ات هيئة تدري�س وم�ظفني 

وم�ظفات، ويف ختام اللقاء مت طرح بع�س الأ�سئلة 

من الطالبات ح�ل اجلداول وتق�سيم ال�ساعات واآلية 

ال�اجب  وال�سروط  واخلــارجــي  الداخلي  التح�يل 

التخ�س�س  �ساعات  مناق�سة  متــت  كما  تــ�فــرهــا. 

امل�ساند.

ـــادة الــقــبــ�ل  ــ�ــس عـــم ــد جمــل عــق

لهذا  الأول  اجــتــمــاعــه  والت�سجيل 

القب�ل  �س�ؤون  عميد  برئا�سة  العام  

والت�سجيل الدكت�ر با�سل ال�سدحان.

املجل�س  اأعـــ�ـــســـاء  ــعــر�ــس  ــت وا�ــس

ذات  الهامة  امل�ا�سيع  مــن  العديد 

والت�سجيل  القب�ل  ب�س�ؤون  العالقة 

املنجزة  ال�ستحقاقات  �سملت  والتي 

ــل الــ�ــســيــفــي  ــ�ــس ــف خـــــالل فـــــرة ال

ــي وال�ــســتــعــداد والــتــجــهــيــز  ــا�ــس امل

والــتــي  الأول،  ــي  ــس ــدرا� ال للف�سل 

اأثمرت بالنتهاء من اإعداد اجلداول 

الدرا�سية وت�سجيل طلبة اجلامعة يف 

وقت مبكر. كما مت مناق�سة ال�ستعداد 

للقاء ال�سن�ي ل�كالء الكليات لل�س�ؤون 

العمادة  الأكادميية مع عميد ووكالء 

املقرحة  املــ�ا�ــســيــع  اإىل  والــتــطــرق 

ــى جـــــدول اأعـــمـــال الجــتــمــاع،  عــل

طي  اإجـــراءات  ل�ستعرا�س  اإ�سافة 

مل  الذين  امل�ستجدين  الطالب  قيد 

ينتظم�ا يف الدار�سة وذلك من خالل 

و�سع اآليات منا�سبة لذلك.

البالغ عددها  براجمها  العل�م جميع  كلية  ا�ستكملت 

بعد  ــدويل  وال ال�طني  بالعتماد  برناجماً  ع�سر  اأحــد 

والكيمياء  »الإحــ�ــســاء  املتبقية  الــرامــج  عــن  الإعـــالن 

والفيزياء وبح�ث العمليات«.

عبدالنا�سر  د.  الكلية  عميد  وجــه  املنا�سبة  وبهذه 

بهذا  �ساهم�ا  الذين  الزمالء  جلميع  اجلزيل  ال�سكر 

الإجناز الرائع من روؤ�ساء اأق�سام واأع�ساء هيئة تدري�س 

ووكالء وفنيني واإداريني، واأكد اأن هذا الإجناز الذي مت 

يف اأكر واأ�سخم كلية يف اجلامعة وال�حيدة التي لديها 

دولياً وحملياً، ه� اعتماد جلميع  معتمداً  برناجماً   11

الأوىل  وال�سنة  كليات   9 من  اأكرث  تخدم  لأنها  الكليات 

ف�سل  كل  طالب  األــف   13000 بها  ويدر�س  امل�سركة 

وبلغ  ال�سيفي،  الف�سل  يف  طالب  اآلف  وثالثة  درا�سي 

1440/1439هـ  الأول  الدرا�سي  الف�سل  عدد طالبات 

1297 طالبة وعدد الطالبات يف الف�سل ال�سيفي 237 
در�س�ا  الذين  احلا�سب  كلية  طالبات  وي�سملن  طالبة 

مقررات العل�م.

واأ�ساد عميد كلية العل�م بدعم ورعاية ومتابعة معايل 

اإل  يتحقق  مل  الإجنــاز  هذا  اأن  م�ؤكداً  اجلامعة،  مدير 

بدعم مبا�سر ومتابعة م�ستمرة من معاليه.

على  القائمني  اجلامعة  مدير  معايل  هناأ  جانبه  من 

كلية العل�م ويف مقدمتهم الدكت�ر نا�سر الداغري عميد 

العتمادات  وتتح�ل  العطاء  ي�ستمر  اأن  ومتنى  الكلية، 

امل�سروطة اإىل غري م�سروطة قريباً بف�سل جه�دكم. كما 

قدم وكيل اجلامعة للتخطيط والتط�ير الدكت�ر ي��سف 

والأكادميية  التعليمية  لل�س�ؤون  ووكيل اجلامعة  ع�سريي 

جلميع  والــتــريــكــات  الــتــهــاين  النمي  حممد  الــدكــتــ�ر 

القائمني على كلية العل�م  بهذا الإجناز املميز.

التط�ير  عــمــادة  وكــالــة  عــقــدت 

يف  ممثلة  التط�ير  ل�س�ؤون  واجلــ�دة 

املكتب التنفيذي للخطة ال�سراتيجية 

معهد  وكالة  مع  اجتماعاً   »PMO«

مراجعة  بــ�ــســاأن  العربية  الــلــغــ�يــات 

حتديث اخلطة ال�سراتيجية للمعهد 

ميكن  التي  املرتكزات  اأهــم  وحتديد 

مــن خــاللــهــا حتــديــث اخلــطــة. وقــد 

ناق�س الجتماع اآليات حتديث اخلطة 

ال�سراتيجية واأهم الإجراءات املتبعة 

ربطها  و�سرورة  التحديث  عملية  يف 

للجامعة  ال�ــســراتــيــجــيــة  بــاخلــطــة 

2030 وروؤية اململكة 2030 وبرنامج 
تناول  كما   ،2020 ال�طني  التح�ل 

الجتماع مناق�سة امل�ؤ�سرات الرئي�سة 

لأداء الأهداف ال�سراتيجية للمعهد 

و�ــســرورة  لــهــا،  التابعة  واملـــبـــادرات 

الأهــداف  مع  املــبــادرات  تلك  ت�افق 

ت�افق  اإىل  اإ�ــســافــة  ال�سراتيجية 

ــرات مــع الأهـــــداف وحتــديــد  ــس ــ�ؤ� امل

دقيق  ب�سكل  ومراجعته  امل�ستهدف 

مراحل  خــالل  حتقيقه  ميكن  حتى 

تنفيذ اخلطة. و

د. م�سفر  الجتماع كل من  ح�سر 

ــل عـــمـــادة الــتــطــ�يــر  ــي الــ�ــســلــ�يل وك

وامل�سرف  التط�ير  ل�س�ؤون  واجلــ�دة 

للخطة  ــفــيــذي  ــن ــت ال ــب  ــت ــك امل ــى  عــل

ود.ه�سام  للجامعة،  ال�سراتيجية 

ــل مــعــهــد الــلــغــ�يــات  ــي الــقــا�ــســي، وك

للتط�ير واجل�دة، ود.اأ�سرف  العربية 

�سرور رئي�س وحدة التط�ير واجل�دة 

باملعهد، ود.عبدالنعيم الكا�سف ع�س� 

التط�ير  بعمادة  التنفيذي  املكتب 

اأ�سدر معايل مدير اجلامعة عدداً من القرارات 

الإدارية التالية:

العنزي  دبكل  ب��ن  علي  الدكتور  تعيني  جتديد   -

مل��دة  الآداب  بكلية  الإع�����ام  لق�سم  رئ��ي�����س��ًا  ب��ال��ع��م��ل 

�سنتني.

- تعيني الدكت�ر �سالح بن عبدالرحمن القري�سي، 

بالعمل رئي�ساً لق�سم علم احلي�ان بكلية العل�م، ملدة 

�سنتني.

اأع�ساء  عمادة  على  العام  امل�سرف  اأ�سدر  -كما 

الأ�ستاذ  بتكليف  قــراراً  وامل�ظفني،  التدري�س  هيئة 

ملدير  نائباً  بالعمل  ال�ستيل،  بن عبداهلل  عبدالعزيز 

مكتب امل�سرف العام على عمادة �س�ؤون اأع�ساء هيئة 

بالإ�سافة  امل�ستفيدين،  وامل�ظفني خلدمة  التدري�س 

اإىل عمله نائباً لرئي�س وحدة الإعالم. اأ. ال�سنتيل

د. القري�سي

د. العنزي



ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  د�شن 

الأ�شعة والت�شوير الطبي يف  العمر تو�شعة ق�شم 

م�شت�شفى امللك خالد اجلامعي بح�شور الدكتور 

عبدالرحمن املعمر املدير العام التنفيذي للمدينة 

الطبية، وعميد كلية الطب د. خالد فودة، وعميد 

كلية طب الأ�شنان د. حممد بن قا�شم الرفاعي، 

الأق�شام  وروؤ���ش��اء  الإدارات  م���دراء  م��ن  وع��دد 

الطبية والإدارية.

وت�����ش��م ال��ت��و���ش��ع��ة اجل��دي��دة اأح����دث اأج��ه��زة 

الت�شوير بالأ�شعة ال�شينية، وكذلك جهاز الت�شوير 

بالأ�شعة املقطعية، كما ت�شم وحدة كاملة خمت�شة 

ماموجرام  جهازي  على  حتتوي  الثدي  بت�شوير 

بالإ�شافة  للثدي  �شوتية  ف��وق  اأ�شعة  وج��ه��ازي 

العينة  باأخذ  خمت�ص  نوعه  من  فريد  جهاز  اإىل 

كما   .Stereotactic Biopsy الأبعاد  ثالثية 

الدموية  الأوعية  لت�شوير  وحدة  التو�شعة  �شملت 

العينات  واأخ��ذ  التداخلية  والأ�شعة  والق�شطرة 

با�شتخدام الأ�شعة املوجهة. 

وقال رئي�ص ق�شم الأ�شعة اإن التو�شعة �شتخدم 

عالية  جودة  بتقدمي  املر�شى  من  كبرية  �شريحة 

الأ�شعة  لفحو�شات  ال�شتيعابية  الطاقة  و�شتزيد 

القادمة  ال�شنوات  خالل   %  30  –  25 مبقدار 

على  للح�شول  املر�شى  انتظار  ف��رة  يقلل  مما 

املواعيد.

تقنيات  مركز  ن�شاط  اإط��ار  يف 

الطاقة امل�شتدامة باجلامعة لتفعيل 

التدريبية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 

الفنية  امل��ه��ارات  وتنمية  باململكة 

يف جمالت الطاقة فقد مت توقيع 

اتفاقية مع املعهد ال�شعودي التقني 

تن�ص   »SESP« الكهرباء  خلدمات 

على التعاون امل�شرك يف جمالت 

وخدمة  العلمي  والبحث  التدريب 

املجتمع وتبادل اخلربات.

للجامعة  ممثاًل  التفاقية  وق��ع 

اأح��م��د ال��ع��ام��ري وكيل  ال��دك��ت��ور 

اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث 

التقني  املعهد  ومن جانب  العلمي، 

بالتوقيع  ق��ام  الكهرباء  خل��دم��ات 

على مذكرة التفاهم املهند�ص ليث 

لل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  الب�شام 

ورئي�ص  الكهرباء  لنقل  الوطنية 

ال�شعودي  امل��ع��ه��د  اإدارة  جمل�ص 

ال��ت��ق��ن��ي خل���دم���ات ال��ك��ه��رب��اء، 

املطريي  زي��اد  الدكتور  وبح�شور 

الطاقة  ت��ق��ن��ي��ات  م��رك��ز  م�����ش��رف 

امل�شتدامة بجامعة امللك �شعود.

وتهدف هذه املذكرة اإىل حتقيق 

�شراكة فعالة مع اأحد اأهم الكيانات 

جم��ال  يف  اململكة  يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

لتكامل  وال�شعي  والكهرباء  الطاقة 

اجل���ه���ود واخل������ربات مب���ا ي��خ��دم 

والبنية  الب�شرية  ال��ك��وادر  تطوير 

التحتية والتعاون الأكادميي.

الطبية  العلوم  كلية  عميد  تراأ�ص 

ال�شيخ  اآل  يزيد  الدكتور  التطبيقية 

تطوير  مل�����ش��روع  الأول  الج��ت��م��اع 

بح�شور  بالكلية  المتياز  مرحلة 

وك�����الء ال��ك��ل��ي��ة وم�����ش��ريف وح���دة 

اأهمية  على  العميد  واأكد  المتياز، 

بالكلية  الم��ت��ي��از  م��رح��ل��ة  ت��ط��وي��ر 

وال�شتفادة من اخلربات الإكلينيكية 

التدريب  كفاءة وجودة  لرفع  املميزة 

اإط��الق  على  وال��رك��ي��ز  الكلية  يف 

تواكب  تناف�شية  نوعية  م��ب��ادرات 

تطلعات اجلامعة والوطن.

للتعليم  ال��ك��ل��ي��ة  وك���ي���ل  وق�����ام 

الإكلينيكي والعيادات الدكتور خالد 

اإجنازه  مامت  اأب��رز  بعر�ص  الزمامي 

من خالل وحدة التدريب الإكلينيكي 

والمتياز وكذلك مت ا�شتعرا�ص اأبرز 

م�شروع  لتحقيق  القادمة  الأه��داف 

تطوير مرحلة المتياز بالكلية.

ك����ت����ب: اجل���������ازي ب�����ن ����س���ع���ي���د – 

الفهدة جمجوم

نظم ق�شم الإعالم بكلية الآداب 

ل��ق��اًء  م���وؤخ���راً،  ال��ط��ال��ب��ات  �شطر 

بالإخ�شائية  للطالبات  تعريفياً 

الج���ت���م���اع���ي���ة الأ�����ش����ت����اذة م��ه��ا 

من  ك��ل  بح�شور  وذل���ك  العتيبي، 

التميمي وكيلة ق�شم  اأمل  الدكتورة 

البدوي  ثريا  والدكتورة  الإع���الم، 

�شحر  والدكتورة  بالق�شم،  الأ�شتاذ 

ع�شوات  م��ن  ولفيف  م�شطفى، 

ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص، والإداري�������ات، 

طالبات الدرا�شات العليا واملجل�ص 

ال�شت�شاري للق�شم.

مها  اأ.  رحبت  اللقاء  بداية  يف 

بالعام  وهناأتهم  باحل�شور  العتيبي 

اجلديد، ثم ا�شتهل اللقاء ب�شواهد 

ف�شل  على  وال�شنة  ال��ق��راآن  م��ن 

�شمل  تقدميي  عر�ص  تاله  املعلم، 

عدة حماور اأهمها �شرورة الحتواء 

النف�شي للطالبات، وح�شن التعامل 

معهن، وجتنب ال�شدة املفرطة، مع 

اإتاحة الفر�شة للنقا�ص واحلوار مع 

الطالبات.

اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  ت��ال ذل��ك كلمة 

التميمي التي رحبت فيها باحل�شور 

الأخ�شائية  دور  لأهمية  ون��وه��ت 

واحتواء  ا�شتيعاب  يف  الجتماعية 

الجتماعية  وم�شاكلهن  الطالبات 

واأنها  امل��ادي��ة  وك��ذل��ك  والنف�شية، 

الطالبة  بني  الو�شل  حلقة  مبثابة 

واأ�شتاذة املقرر والإدارة.

ع��ق��ب ذل���ك ���ش��ك��رت ال��دك��ت��ورة 

الطالبات  بدورها  م�شطفى  �شحر 

مع  التعامل  وح�شن  التفهم  على 

مر�شداتهن، وهو ما �شاعد اللجنة 

امل��ه��ام  اإجن����از  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�شكل 

جيد  ب�شكل  والتعامل  بها  املنوطة 

اأثناء  واجهتها  التي  امل�شكالت  مع 

الأ�شبوع الأول من الدرا�شة.

وع��ل��ى ه��ام�����ص ال��ل��ق��اء، قدمت 

الدكتورة اأمل التميمي دروع تكرمي 

و����ش���ه���ادات ت��ق��دي��ر ل��ل��م��ر���ش��دات 

الأك�����ادمي�����ي�����ات والإخ�������ش���ائ���ي���ة 

مقررة  م�شطفى  �شحر  والدكتورة 

جل��ن��ة الإر����ش���اد الأك���ادمي���ي على 

جهودها يف بداية كل عام درا�شي 

ملدة �شت �شنوات و�شط ت�شفيق من 

احل�شور.

اإثر ذلك ا�شتعر�ص احل�شور اأبرز 

الت�شجيل  يف  الطالبات  م�شكالت 

يف  والعقبات  العليا  وال��درا���ش��ات 

بع�ص املقررات العملية التي تعتمد 

ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام احل��ا���ش��ب الآيل 

م��ق��ررات  مثل  الت�شميم  وب��رام��ج 

والت�شوير  ال�شحفي  الإخ�����راج 

اجل��راف��ي��ك�����ص والإن����ت����اج امل��رئ��ي 

احلا�شب  وتطبيقات  وامل�����ش��م��وع 

الآيل يف الإعالم.
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مدير الجامعة يدشن »توسعة قسم األشعة«

تعاون بين »الطاقة المستدامة« ومعهد »خدمات الكهرباء«

»تطوير االمتياز« في الطبية التطبيقية

»إعالم الطالبات« ينظم لقاء تعريفيًا ويكرم 
لجنة اإلرشاد

افتتاح الجمعية األمريكية 
لعلماء الصيدلة في المملكة

لقاء المستجدين في قسم 
الكيمياء الحيوية

كتب: حمزة ع�سيبات

نظم ق�شم الكيمياء احليوية بكلية العلوم موؤخراً، لقاء للطلبة امل�شتجدين 

رئي�ص  بح�شور  1440/1439ه�  اجلامعي  للعام  الأول  الدرا�شي  للف�شل 

الق�شم واملر�شد الأكادميي واأع�شاء هيئة التدري�ص واملعيدين والفنيني وذلك 

يوم اخلمي�ص 1440/1/3ه�.

العمريي،  �شلمان  الدكتور  الق�شم  لرئي�ص  ترحيبية  بكلمة  اللقاء  ابتداأ 

الدرا�شي،  التح�شيل  على  للطالب  وحتفيزاً  بالتخ�ش�ص  تعريفاً  ت�شمنت 

�شرحاً  �شكري عطايا  فريد  الدكتور  الدرا�شية  مقرر جلنة اخلطط  وقدم 

الدكتور  بالق�شم  الطالبي  املر�شد  كما قدم  املعدلة.  الدرا�شية  عن اخلطة 

وتوجيه  الأكادميي  الإر�شاد  اأهمية  عن  نبذة  القا�شم  اأبو  عمر  القا�شم  اأبو 

الطلبة للح�شول على اأف�شل النتائج والتكيف مع البيئة اجلامعية واغتنام 

ترفع  التي  الأكادميية  باملهارات  تزويدهم  طريق  عن  لهم  املتاحة  الفر�ص 

م�شتوى حت�شيلهم العلمي وم�شاعدة الطالب ليتمكنوا من اإكمال مرحلتهم 

الدرا�شية بنجاح.

اأقيم حفل افتتاح جمموعة اجلمعية الأمريكية لعلماء ال�شيدلة يف اململكة 

العربية ال�شعودية »AAPS_SDG« وحظي بح�شور اأطياف متنوعة من 

قياديي مهنة ال�شيدلة واملهتمني بعلوم ال�شيدلة، حيث قدم احلفل الدكتور 

�شلطان ال�شهري. واألقى عميد كلية ال�شيدلة الدكتور اأو�ص ال�شم�شان كلمة 

ترحيبية باحل�شور و�شجع املوؤ�ش�شني والأع�شاء، بعد ذلك حتدث الدكتور 

عبداهلل ال�شلطان عن فكرة املجموعة وق�شة تاأ�شي�شها واأهميتها ومميزاتها 

ال�شنيدي  الدكتور  اأو���ش��ح  كما  واحل�شور،  املوؤ�ش�شني  و�شكر  واأهدافها 

املجموعات الفرعية وموا�شيعها واهتماماتها وبراجمها القادمة من ور�ص 

عمل وحما�شرات واجتماع �شنوي.
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حلقة نقاش حول »التحليل 
الطوبولوجي«.. غدًا

العلوم  تعليم  ت��ط��وي��ر  يف  البحثي  التميز  م��رك��ز  ينظم 

والريا�ضيات »اأفكر« حلقة النقا�ش الثامنة والأربعني بعد املائة 

اأ�ضبوعياً  املركز  يعقدها  التي  النقا�ش  حلقات  �ضل�ضلة  �ضمن 

 Typological الطوبولوجي  التحليل  يف  »جتربتي  بعنوان 

الدكتور  وتقدمي  اإع��داد  من  الكيفية«  للبيانات   Analysis
للتعليم  العامة  ب��الإدارة  العلوم  م�ضرف  اجلالل،  علي  حممد 

البحثي يف تطوير  التميز  وباحث يف مركز  الريا�ش،  مبنطقة 

والريا�ضيات. العلوم  تعليم 

1440/1/21ه� يف  و�ضيتم عقد هذه احللقة غداً الثنني 

قاعة  الرتبية  كلية  يف  والن�ضف  ع�ضرة  الثانية  ال�ضاعة  متام 

33« ولل�ضيدات يف املدينة اجلامعية للطالبات -كلية  رقم »1اأ

الرتبية مبنى رقم »2« معمل »72« الدور الأول.

»الريادة عن بعد« بدءًا من 
غرة صفر

معهد  على  العام  امل�ضرف  احلركان  اإبراهيم  الدكتور  اأكد 

اأو���ض��ى  املعهد  جمل�ش  اأن  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  �ضلمان  امل��ل��ك 

باملوافقة على تنفيذ برنامج الريادة عن بعد ابتداًء من تاريخ 

1 �ضفر 1440 اإىل 5 ربيع الثاين 1440ه�.
وي��ه��دف ال��رن��ام��ج اإىل اإك�����ض��اب م��ه��ارات ري���ادة الأع��م��ال 

ال�ضفات  و�ضقل  امل�ضكالت،  ح��ل  يف  الإب��داع��ي  والتفكري 

وال�ضمات الريادية لدى املحت�ضنني، وتعزيز مقومات امل�ضروع 

واإعداد  املحت�ضن،  للم�ضروع  العمل  خطة  واإع��داد  الريادي، 

املحت�ضن. للم�ضروع  الت�ضويقي  العمل  منوذج 

اإىل  الإب��داع��ي��ة  الأف��ك��ار  حتويل  يف  الرنامج  يتميز  كما 

املحت�ضنني  الأعمال  ورائ��دات  رواد  وتزويد  حقيقية  فر�ش 

امل�ضتمر  والإر�ضاد  التطبيقية  والتدريبات  العلمية  باملهارات 

املناف�ضة  على  قادرين  يكونوا  حتى  الريادية  للم�ضروعات 

حا�ضنات  م��ن  ج  ال��ت��خ��رُّ بعد  ال�����ض��وق  اقت�ضاد  يف  وال��ن��ج��اح 

الأعمال. وم�ضرعات 

ومي��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ني ال��ت��ق��دمي يف ال��رن��ام��ج ع��ر ال��راب��ط 

https://sharikksu.com/Front/Home/ التايل: 

.Register?ACT=20148

براءة اختراع لكلية علوم 
األغذية والزراعة

براءة  �ضهادة  على  والزراعة  الأغذية  علوم  كلية  ح�ضلت 

 »Nanobody« ال�ضغر  متناهي  م�ضاد  جل�ضم  اخ���رتاع 

الدكتور  الباحثون  تو�ضل  حيث  التواأمية،  للفريو�ضات  م�ضاد 

فريقهم  مع  الدو�ش،  عبداهلل  والدكتور  زاكري  عادل  حممد 

النباتي،  الإنتاج  ق�ضم  يف  احليوية  التقنية  معمل  من  البحثي 

يف  النبات  وقاية  ق�ضم  من  ال�ضالح  الدكتور  مع  وبالتعاون 

متناهي  م�ضاد  ج�ضم  لخرتاع  والزراعة؛  الأغذية  علوم  كليه 

ال�ضغر »Nanobody« م�ضتق من اجِلمال قادر على التعرف 

ب�ضكل   »ToLCSDV« الأوراق  جتعد  بفريو�ش  والرتباط 

للفريو�ضات  التابعة   »Begomo« ال���  وفريو�ضات  خا�ش، 

تعرف  وال��ت��ي  ع��ام  ب�ضكل   »Geminiviruses« التواأمية 

يف  هامة  اقت�ضادية  حما�ضيل  نباتات  على  ال�ضار  بتاأثريها 

الهند�ضة  با�ضتخدام  الباحثون  قام  العامل، حيث  اأنحاء  جميع 

 Phage تقنية  وخا�ضه  خمتلفة  حيوية  وتقنيات  الوراثية 

ال�ضغر  متناهي  م�ضاد  ج�ضم  وهند�ضة  لتوليد   Display
ميثل  وال��ذي  الطماطم،  اأوراق  جتعد  ف��ريو���ش  �ضد  موجه 

العربية  اململكة  يف  انت�ضارا   Begomo ال�  فريو�ضات  اأكرث 

ال�  بفريو�ضات  والرت��ب��اط  التعرف  على  وق��ادر  ال�ضعودية 

Begomo اأي�ًضا.
ال�ضغر  متناهية  امل�ضادة  الأج�ضام  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 

امل�ضتقة من اجلمال تتميز ب�ضمات خا�ضة جتعلها اأداة مثالية 

اآليات  لتطوير  جديد  وكم�ضدر  للمحا�ضيل  املتكاملة  للحماية 

اأ�ضناف  تطوير  القت�ضادية من خالل  املحا�ضيل  املقاومة يف 

الطماطم  مثل  مهمة  لالأمرا�ش يف حما�ضيل  مقاومة  جديدة 

واخليار. والبطاط�ش 

�ضعود  امللك  جامعه  يف  الفكرية  احلماية  مكتب  قام  وقد 

الأمريكي  الخ��رتاع  ب��راءات  مكتب  لدى  الخ��رتاع  بت�ضجيل 
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برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

»تطوير المهارات« تختتم فعاليات برنامج »جاهز«

لقاء تعريفي لمستجدي »السياحة واآلثار«

براءتا اختراع لكلية العلوم في مقاومة األمراض والسرطان

اتفاقية تعاون بين »الطبية الطارئة« و»الهالل األحمر«

امل��ه��ارات  تطوير  ع��م��ادة  نظمت 

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  برعاية 

ع�ضريي  يو�ضف  الدكتور  والتطوير 

جاهز،  لرنامج  اخلتامي  احل��ف��ل 

وت�ضمن احلفل عدداً من الفقرات، 

كلمة مدير  ثم  الكرمي،  بالقراآن  بداأ 

برنامج جاهز املهند�ش اأحمد فلو�ش، 

كما قدم امل�ضرف على عمادة تطوير 

املهارات الدكتور عادل با�ضطح كلمة 

اأو�ضح فيها ما يتعلق بالرنامج وما 

بذل فيه من جهود.

كلمة  احلفل  برنامج  ت�ضمن  كما 

ملمثل الطالب والطالبات امل�ضاركني 

وكيل  األ��ق��ى  ث��م  ج��اه��ز،  برنامج  يف 

كلمة  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة 

اجلامعة  وك��ال��ة  ح��ر���ش  فيها  اأك���د 

يف  مم��ث��ل��ة  وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط 

دعم  على  امل��ه��ارات  تطوير  عمادة 

تنفيذ وحتقيق اخلطة ال�ضرتاتيجية 

تطوير  واأن    ،KSU2030للجامعة

مهمة  اأولوية  ميثل  الطلبة  مهارات 

ويتطلب  اجلامعة،  ل��دى  واأ�ضا�ضية 

متعددة  جهات  تكاتف  عليه  العمل 

الإم��ك��ان��ي��ات  وت�ضخري  ب��اجل��ام��ع��ة، 

املنا�ضبة.

ياأتي  »جاهز«  برنامج  اأن  وذكر 

الطموحة  اجلامعة  م�ضاعي  �ضمن 

واأكد  وبراجمها،  باأدائها  لالرتقاء 

تنفيذ  بدعم  اجلامعة  التزام  على 

وم���دى   ،2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي������ة 

الرتقاء  لأهمية  اجلامعة  اإدراك 

وبناء  وخريجيها،  طالبها  بقدرات 

جم��ت��م��ع م��ع��ريف م��ت��م��ي��ز، واخ��ت��ت��م 

مدير  ملعايل  ال�ضكر  موجها  كلمته 

العمر،  ب���دران  ال��دك��ت��ور  اجلامعة 

وجميع  امل��ه��ارات  تطوير  وع��م��ادة 

 . من�ضوبيها

رعى عميد كلية ال�ضياحة والآثار 

ال��زه��راين  النا�ضر  عبد  ال��دك��ت��ور 

ال���ل���ق���اء ال��رتح��ي��ب��ي وال��ت��ع��ري��ف��ي 

ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه ال��ك��ل��ي��ة ل��ط��الب��ه��ا 

احلايل  اجلامعي  للعام  امل�ضتجدين 

الدكتور  بح�ضور  1440/1439ه�، 
حممد ال�ضهري وكيل الكلية لل�ضوؤون 

الأكادميية.

ال��ل��ق��اء رح��ب عميد  ب��داي��ة  ويف 

عاماً  لهم  متمنياً  بالطلبة  الكلية 

وم�����ض��رية حافلة  م��وف��ق��اً  درا���ض��ي��اً 

بالتفوق والنجاح، واأكد على اأن كلية 

كافة  اتخذت  قد  والآث��ار  ال�ضياحة 

تعليمية  بيئة  لتوفري  ال�ضبل الالزمة 

ل�ضتغالل  الطالب  داعياً  متكاملة، 

اأوق��ات��ه��م مب��ا ميكنهم م��ن الرت��ق��اء 

مكانة  مبيناً  الأكادميي،  مب�ضتواهم 

يف  الأه���م  امل��ح��ور  بو�ضفه  الطالب 

العملية التعليمية.

ب�����دوره رح���ب ال��دك��ت��ور حممد 

ال�����ض��ه��ري وك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة ل��ل�����ض��وؤون 

امل�ضتجدين،  بالطالب  الأك��ادمي��ي��ة 

اأق�ضام  عن  وافياً  �ضرحاً  لهم  وقدم 

الوكالة وكافة املوارد والبنى التحتية 

بع�ش  تقدمي  م��ع  بالكلية  املتوفرة 

الإر�ضادات، كما حثهم على امل�ضاركة 

الدوؤوبة يف الأن�ضطة الال�ضفية التي 

من �ضاأنها تنمية �ضخ�ضياتهم و�ضقل 

مواهبهم.

فتح  مت  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  وق��ب��ي��ل 

ب���اب احل���وار وال��ن��ق��ا���ش ل��الإج��اب��ة 

الطلبة  ا���ض��ت��ف��ه��ام��ات  ك��اف��ة  ع��ن 

وا�ضتف�ضاراتهم.

البكترييا  ع��ل��م  اأ���ض��ت��اذ  ح�ضل 

الدقيقة  والأح��ي��اء  النبات  بق�ضم 

الظبي  نايف  الدكتور  العلوم  بكلية 

وف��ري��ق��ه ال��ب��ح��ث��ي ع��ل��ى ب��راءت��ي 

اخرتاع من مكتب الوليات املتحدة 

ل������راءات الخ������رتاع وال��ع��الم��ات 

م��ق��اوم��ة  ال���ت���ج���اري���ة يف جم�����ال 

الأمرا�ش وال�ضرطان.

الأوىل  الخ�����������رتاع  ب����������راءة 

 Process for« ب����ع����ن����وان 

 a naphthoquinone

 from Streptomyces
ع��ل��ي��ه��ا  احل���������ض����ول  ومت   »sp
وب����راءة   ،2018/7/31 ب��ت��اري��خ 

الخ�����������رتاع ال���ث���ان���ي���ة ب���ع���ن���وان 

Isoandrographolide-19-«

 propionate for treatment
 of non-alcoholic fatty
 »)liver disease )NAFLD
ب��ت��اري��خ  ع��ل��ي��ه��ا  احل�������ض���ول  ومت 

.2018/9/4
وي���ج���ري ح��ال��ي��اً ال��ت��ن�����ض��ي��ق مع 

وترخي�ش  الفكرية  امللكية  برنامج 

ال��ت��ق��ي��ن��ة ب���اجل���ام���ع���ة ل��ت�����ض��ج��ي��ل 

ب�����راءات  ال����راءت����ني يف م��ك��ات��ب 

القدرة  لزيادة  اأخرى  اخرتاع دولية 

نطاق  لم��ت��داد  وذل��ك  الت�ضويقية، 

مبا  وا�ضعة  دولية  لقاعدة  احلماية 

يحقق اأهداف روؤية اململكة العربية 

�ضعي  خالل  من   2030 ال�ضعودية 

امل�ضافة  القيمة  زي��ادة  اإىل  اململكة 

لالقت�ضاد  دعماً  العلمية  للمنتجات 

الوطني. 

�ضلطان  الأمري  كلية  عميد  �ضهد 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  بن 

حممد  ها�ضم  ال��دك��ت��ور  ال��ط��ارئ��ة 

تعاون  اتفاقية  توقيع  �ضليح  ب��ن 

الأحمر  الهالل  هيئة  مع  م�ضرتك 

العامة  ب���الإدارة  ممثلة  ال�ضعودي 

اأحمد  ال��دك��ت��ور  ومثلها  للتدريب 

ال���ع���ام على  امل�����ض��رف  ال�����ض��الم��ة 

وذلك  بالهيئة،  الإ�ضعافية  ال�ضوؤون 

للهيئة. الرئي�ضي  باملقر 

وت�����ض��م��ن��ت الت���ف���اق���ي���ة و���ض��ع 

للكوادر  وتدريبية  تعليمية  برامج 

وتقدمي  للطرفني  الطبية  الب�ضرية 

توفري  خ��الل  م��ن  العلمي  ال��دع��م 

والتخ�ض�ش  ذات اخلرة  الكفاءات 

اإع�����داد ال��ب��ح��وث  وامل�����ض��ارك��ة يف 

وال���درا����ض���ات ال��ع��ل��م��ي��ة واإت���اح���ة 

وامل�ضرفني  الكلية  لطالب  الفر�ش 

الهيئة  يف  املهنية  للممار�ضة  عليهم 

الراغبني  الهيئة  من�ضوبي  واإحل��اق 

والرامج  ب��ال��دورات  اللتحاق  يف 

ال��ت��ط��وي��ري��ة يف ال��ك��ل��ي��ة، واأي�����ض��اً 

مو�ضمي  يف  التطوعية  امل�ضاركة 

العمرة واحلج واملنا�ضبات املختلفة 

الكلية. ومن�ضوبي  لطالب 

�ضمن  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  وت��اأت��ي 

التعاون  تعزيز  يف  الكلية  ج��ه��ود 

ال���ق���ائ���م م����ع ج���ه���ات ال���ت���دري���ب 

للرفع مب�ضتوى خريجي  والتوظيف 

الكلية.

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

ه��ا���ض��م ب���ن ���ض��ل��ي��ح ع���ن ���ض��ك��ره 

دعمه  على  اجلامعة  مدير  ملعايل 

ومتابعته لأن�ضطة ومبادرات الكلية 

روؤية ور�ضالة  والتي ت�ضعى لتحقيق 

اجلامعة.
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اأن��ت��ج��ت ج��ام��ع��ة الإم����ام حممد 

»ذك��رى  فيلم  الإ�سالمية  �سعود  بن 

خالدة« مبنا�سبة اليوم الوطني »88« 

للمملكة العربية ال�سعودية، بناًء على 

كبار  هيئة  وع�سو  مل��دي��ره��ا  ف��ك��رة 

العلماء الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن 

عبداهلل اأبا اخليل.

ويج�سد الفيلم هذه املنا�سبة التي 

باملا�سي  املجيد  احل��ا���س��ر  ت��رب��ط 

ب��ه الإم��ام  التليد، وت��ذك��ر مب��ا ق��ام 

عندما  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�س 

التوحيد  ع��ل��ى  ال��ب��الد  ه���ذه  وّح���د 

واإخ���ال����س ال��ع��ب��ادة هلل ع��ز وج��ل 

متم�سكاً  اأعماله  جميع  يف  وانطلق 

هذه  �سلف  ومنهج  وال�سنة  بالكتاب 

الأمة.

وي���ب���ن ال��ف��ي��ل��م ان����ف����راد امل��ل��ك 

عبدالعزيز على قمة املجد ب�سفاته 

حيث  اخل��ال��دة،  واأف��ع��ال��ه  العظيمة 

ال�ستات  بعد  وجمعها  البالد  وح��د 

الفرقة  بعد  والأفكار  القلوب  ووحد 

والختالف.

بن  الإم��ام حممد  جامعة  وكانت 

�سعود الإ�سالمية، قد احتفلت باليوم 

املا�سي  ال�سبت  يوم  ال�88،  الوطني 

على طريقتها اخلا�سة.

ون�����س��رت اجل��ام��ع��ة ���س��وراً عرب 

ح�����س��اب��ه��ا ال��ر���س��م��ي ع��ل��ى م��وق��ع 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي »ت��وي��ر« 

وهي  للجامعة  اجلامعية  للمدينة 

بالذكرى  احتفاًء  بالأخ�سر  تتو�سح 

اململكة  لتوحيد  والثمانن  الثامنة 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ي��دي 

عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�س  الإم��ام 

رحمه  �سعود،  اآل  عبدالرحمن  بن 

اهلل.

اأك����د م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف، 

الدكتور ح�سام بن عبدالوهاب زمان، 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأن  على 

تقع على عاتقها م�سوؤولية كبرية يف 

حتقيق برامج الروؤية الوطنية »روؤية 

خالل  م��ن  وذل���ك   ،»٢٠٣٠ اململكة 

يف  وامل�ساهمة  املعريف  الفارق  �سنع 

التنمية.

ج����اء ذل����ك خ����الل ل���ق���اء ع��ق��ده 

بالقيادات  الطائف  جامعة  مدير 

بدء  مبنا�سبة  باجلامعة،  الأكادميية 

مب�ساركة  اجلديد،  اجلامعي  العام 

قيادين   ١١٠« جامعية  قيادة   ١٦٩

الكليات  ع��م��داء  ه��م  قيادية«  و٥٩ 

ووك���الئ���ه���م ووك��ي��الت��ه��م وروؤ����س���اء 

الأق�سام ونوابهم ونائباتهم.

و���س��دد ال��دك��ت��ور »زم�����ان« على 

يف  الأكادميية  القيادات  م�سوؤولية 

اأي جت��اوزات  اأم��ام  ال��وق��وف بحزم 

»اأنتم  وقال:  الوطنية،  الثوابت  على 

اأكادميية،  وقيادات  وطنية  قيادات 

وبالدنا م�سروع ناجح، نحن عنا�سر 

جناحه، ونحن م�سوؤولون اأي�ساً على 

احلفاظ على هذا النجاح«.

ون�����وه م���دي���ر ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف 

الأكادميية  القيادة  تركيز  ب�سرورة 

اأولً  الأك���ادمي���ي���ة  ال��ق�����س��اي��ا  ع��ل��ى 

وجتويدها  تطويرها  يف  للم�ساهمة 

ب��ال�����س��ك��ل امل���ط���ل���وب؛ م�����س��ي��داً يف 

الأك��ادمي��ي  ب��احل��راك  ال�سدد  ه��ذا 

الإ�سادة  ذلك  ومن  اجلامعة،  داخل 

لالعتماد  التنفيذي  املكتب  بفريق 

اإجازة  طوال  عمل  الذي  الأكادميي 

ال�سيف ب�سكل مميز وفعال.

واأ����س���ار ال��دك��ت��ور »زم�����ان« اإىل 

اليوم  منذ  اجل���ادة  البداية  اأهمية 

الدرا�سي الأول، و�سرورة توحيد كل 

املمار�سات الأكادميية والإدارية بن 

�سماناً  والطالبات  الطالب  �سطري 

لزدواجية  للجودة واملعيارية، ومنعاً 

ت��ف��اوت��اً يف  ال��ت��ي ت�سبب  ال��ق��رارات 

الأداء.

ولفت اإىل اأهمية عر�س موا�سيع 

تتجاوز  الأق�سام  نوعية يف جمال�س 

املتعارف عليها،  التقليدية  املوا�سيع 

ال�سراكات  موا�سيع  بعر�س  وذل��ك 

العلمية  الأق�����س��ام  ب��ن  الأك��ادمي��ي��ة 

داخل اجلامعة، ومنها كذلك التعاون 

ال��ب��ح��ث��ي وال��ت��دري�����س��ي، وم��راج��ع��ة 

م�ستوى  على  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج 

درجتي البكالوريو�س واملاج�ستري.

اإىل  الطائف  جامعة  مدير  ونبه 

���س��رورة ال��ت��اأك��د دائ��م��اً م��ن ج��دول 

الأولويات يف الأعمال الأكادميية 

معلقة،  ال��ق�����س��اي��ا  ت���رك  وع����دم 

اإلغاوؤها  اأو  اإجنازها  »اإم��ا  م�سيفاً: 

مل  واإذا  الأول����وي����ات،  ج����دول  م��ن 

ت�ستطع �سيئاً فدعه وجاوزه اإىل ما 

ت�ستطيع«.

العملية  اأهمية �سبط  اإىل   واأ�سار 

ثقافة  ن�سر  خ��الل  م��ن  الأك��ادمي��ي��ة 

الأدلة ونظام املحا�سبة ب�سكل وا�سح 

تفعيل مزيد  »يجب  وقال:  و�سفاف، 

م��ن ف��ر���س ال��ت��وا���س��ل م��ع اجلميع 

يزيد  ال��ذي  الأم��ر  داخ��ل اجلامعة، 

من فر�س التطوير والتح�سن ب�سكل 

عام«.

جل�سة  امل��ف��ت��وح  ال��ل��ق��اء  و���س��ه��د 

اجلامعة  مل��دي��ر  مو�سعة  ح��واري��ة 

ووك�����ي�����ل اجل����ام����ع����ة ل���ل�������س���وؤون 

القيادات  مع  والتطوير  الأكادميية 

اجل���ام���ع���ي���ة، اأداره�������ا ال��دك��ت��ور 

بتفاعل  حظيت  املالكي،  من�سور 

م����ن اجل���م���ي���ع، وط�����رح خ��الل��ه��ا 

والأف��ك��ار  املقرحات  من  العديد 

الأكادميي  العمل  �سري  تخدم  التي 

بع�س  اإىل طرح  اإ�سافة  باجلامعة، 

تواجهها  ق��د  ال��ت��ي  الإ���س��ك��ال��ي��ات 

حلها  وط���رق  ال���ق���ي���ادات،  ب��ع�����س 

وقوعها. قبل  وتالفيها 

ح�����س��ل��ت ج��ام��ع��ة ج�����ازان على 

املوؤ�س�سي،  الأك���ادمي���ي  الع��ت��م��اد 

للتقومي  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ق��ب��ل  م��ن 

والع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي، مل��دة اأرب��ع 

اإ�سهاماً  ويعد هذا الجناز  �سنوات. 

يف �سرية اجلامعة، واعرافاً بجودة 

والإداري�����ة  الأك��ادمي��ي��ة  عملياتها 

العمل  ع��ل��ى  وب��ره��ان��اً  وال��ب��ح��ث��ي��ة، 

اجلامعة  تنتهجه  ال��ذي  املوؤ�س�سي 

لتحقيق  وموا�سلة  ممار�ساتها،  يف 

ال�سراتيجية  وروؤي��ت��ه��ا  اأه��داف��ه��ا 

الوطن  روؤي��ة  ت�سهم يف حتقيق  التي 

الطموحة 2030.

الأكادميي  العتماد  ه��ذا  وياأتي 

�سعيها  يف  اجلامعة  جلهود  تتويجاً 

الرقي مبخرجاتها يف  الدوؤوب نحو 

تقدمها  التي  التخ�س�سات  خمتلف 

اجل���ام���ع���ة، وم����ن خ����الل احل��ر���س 

العتماد  معايري  ك��ل  حتقيق  على 

التي  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  وال����س���راط���ات 

العتماد  منظومة  عليها  ا�ستملت 

والتنظيمية  الأدائ��ي��ة  النواحي  يف 

ومتطلبات �سمان اجلودة بالإ�سافة 

التعليمية  العملية  ممار�سات  اإىل 

والبحثية وخدمة املجتمع.

الدكتور  اجل��ام��ع��ة،  م��دي��ر  وه��ن��اأ 

مرعي بن ح�سن القحطاين، جميع 

خلف  والقائمن  اجلامعة  من�سوبي 

العمل  الإجن��از، وفريق  حتقيق هذا 

لتحقيق  واجتهاد  بجد  عمل  ال��ذي 

بذل  على  وحّثهم  الع��ت��م��اد،  ه��ذا 

كل  يف  والتميز  اجلهد  م��ن  امل��زي��د 

اأن اجلامعة يف  واأو���س��ح  امل��ج��الت، 

ط���ور ال��ت��ق��دمي ل��ع��دد م��ن ال��ربام��ج 

الربجمي  العتماد  على  للح�سول 

املحلية والوطنية والعاملية.

خالد ممثلًة  امللك  اأعلنت جامعة 

العليا  للدرا�سات  وكالة اجلامعة  يف 

من   50٪ اأن  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث 

املاج�ستري  ملرحلة  اجلامعة  مبتعثي 

الطبية  وال����زم����الت  وال���دك���ت���وراه 

ي��در���س��ون ح��ال��ي��اً يف اأف�����س��ل 200 

وفق  ال��ع��امل  م�ستوى  على  جامعة 

.US newsو QS ت�سنيفي

واأو�سح وكيل اجلامعة للدرا�سات 

العليا والبحث العلمي الدكتور �سعد 

ذلك  اأن  العمري،  عبدالرحمن  بن 

ي��اأت��ي يف ظ��ل ال��دع��م ال��الحم��دود 

للتعليم  اململكة  قيادة  توليه  ال��ذي 

امللك  جامعة  ت�سهده  وم��ا  ال��ع��ايل، 

خ��ال��د م��ن دع���م م��دي��ره��ا لأب��ن��ائ��ه 

امل��ب��ت��ع��ث��ن؛ ل��ت��دري��ب��ه��م يف اأف�����س��ل 

الربامج واجلامعات العاملية، والذي 

ياأتي يف اإطار حتقيق اأهداف اخلطة 

ال�سراتيجية للجامعة.

اأن  »العمري«  الدكتور  واأ���س��اف 

العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وك��ال��ة 

با�ستحداث  بادرت  العلمي  والبحث 

والبحثي  العلمي  للتميز  ج��ائ��زة 

العائدين  التدري�س  هيئة  لأع�ساء 

من  اإن  حيث  البتعاث،  من  حديثاً 

بجانب   - الر�سيح  عنا�سر  �سمن 

العلمي  والن�سر  الدرا�سي  التفوق 

امل�����س��ن��ف - ال��ت�����س��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي 

اأن  موؤكداً  منها،  ج  املتخَرّ للجامعة 

باجلامعة  والتدريب  البتعاث  اإدارة 

ت�سعى لبتعاث املعيدين واملحا�سرين 

للجامعات املتميزة عاملياً من خالل 

اإق��ام��ة ال���دورات وال��ور���س اخلا�سة 

بعمل  وكذلك  بالبتعاث،  بالتعريف 

اجلامعات  مع  الدولية  التفاقيات 

املتميزة عاملياً.

جامعة اإلمام تنتج فيلم »ذكرى خالدة« بمناسبة يوم الوطن

د. زمان: بالدنا مشروع ناجح ومسؤوليتنا الحفاظ على نجاحه

اعتماد أكاديمي محلي لجامعة جازان لمدة 4 سنوات

%50 من مبتعثي جامعة الملك خالد في أفضل 200 جامعة

تو�شحت بالأخ�رض احتفالاً باليوم الوطني

خالل لقائه ١٦٩ قياديااً وقيادية مبنا�شبة العام اجلديد واليوم الوطني 88

 »هندسة الحاسب« بجامعة سطام تنال 
االعتماد األكاديمي الدولي

�سطام  الأم��ري  جامعة  يف  احلا�سب  وعلوم  هند�سة  كلية  ح�سلت 

جمل�س  من  الدويل  الأكادميي  العتماد  على  باخلرج،  عبدالعزيز  بن 

جميع  �سمل  الذي  العتماد  وجاء  والتكنولوجيا،  للهند�سة  العتماد 

اإمتام متطلبات اجلودة كافة وتطبيق نظم  بعد  الكلية،  اأق�سام وبرامج 

الأكادميي. العتماد  ومعايري 

الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل احلامد عن  واأعرب مدير اجلامعة 

احلا�سب.  وعلوم  هند�سة  لكلية  املتميز  الإجناز  هذا  بتحقيق  �سعادته 

كليات  حققتها  التي  لالإجنازات  ا�ستمراراً  يعّد  الإجناز  هذا  اإن  وقال 

اجلامعة وما و�سلت اإليه من تطور من حيث جتويد الربامج واخلطط 

الو�سائل  ا�ستخدام  يف  العاملية  التطورات  مع  وتناغمها  الدرا�سية 

التعليمية  البيئة  وتوفر  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  متيز  ظل  يف  التعليمية 

املتكاملة.

احلا�سب  وعلوم  هند�سة  كلية  لعميد  �سكره  اجلامعة  مدير  وقدم 

التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الكلية  ووكالء  ال�سمري  بطاح  الدكتور حممد 

ومن�سوبيها كافة على جهودهم يف الو�سول اإىل هذا الإجناز امل�سرف.

نوعية،  برامج  من  قدمته  ما  على  واجلودة  التطوير  عمادة  و�سكر 

اأن  على  و�سدد  اجلهود،  تلك  �ساندت  التي  والإدارات  الوكالت  وبقية 

وا�سعة  العاملية،  والريادة  التميز  نحو  طريقها  يف  ما�سية  اجلامعة 

املثالية  البيئة  وتوفري  التعليمية،  بالعملية  الرت��ق��اء  عينيها  ن�سب 

والطالبات. للطالب 

ندوة بجامعة نورة عن صحة المرأة 
بين الفقه والطب

تعقد رابطة العامل الإ�سالمي ممثلة باملجمع الفقهي الإ�سالمي التابع 

لها اليوم الأحد ندوة علمية عن »�سحة املراأة من البلوغ اإىل �سن الياأ�س.. 

بالريا�س  عبدالرحمن  بنت  ن��ورة  الأم��رية  بجامعة  والطب«  الفقه  بن 

العام للمملكة رئي�س هيئة كبار العلماء الرئي�س  بح�سور �سماحة املفتي 

العام للبحوث العلمية والإفتاء ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سيخ.

ع��ادل  الإ���س��الم��ي  ال��ع��امل  راب��ط��ة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  واأو���س��ح 

احلربي، اأن الهدف من اإقامة هذه الندوة التي تتوا�سل فعالياتها يومي 

الإ�سالمية  للدرا�سات  ال�سعودية  اجلمعية  مع  بالتعاون  والثنن  الأحد 

»احل�سنى« هو بحث بع�س الأحكام اخلا�سة باملراأة امل�سلمة يف خمتلف 

مراحل عمرها، والتي لها تاأثري يف عبادتها وعالقتها باأ�سرتها، وغري ذلك 

مكت�سبات  من  ال�ستفادة  اأهمية  ت�ست�سعر  الندوة  اأن  وبن  الأحكام.  من 

الع�سر العلمية والتقدم الطبي احلديث، يف اإعادة درا�سة امل�سائل املتعلقة 

اأن امل�ساركن �سيبحثون ثالثة حماور يف هذه  بخ�سو�سية املراأة، مفيًدا 

الندوة هي: املحور الطبي يف مو�سوع »العوار�س ال�سحية اجِلبلية من �سن 

البلوغ اإىل �سن الياأ�س«، واملحور النف�سي يف مو�سوع »العوار�س ال�سحية 

النف�سية من �سن البلوغ اإىل �سن الياأ�س واآثارها و�سبل معاجلتها«، واملحور 

املراأة  ال�سرعية املرتبة على عوار�س �سحة  »الأحكام  الفقهي مبو�سوع 

من �سن البلوغ اإىل �سن الياأ�س«.

100 منحة من الجامعة اإللكترونية 
ألبناء الشهداء

اأعلن مدير اجلامعة ال�سعودية الإلكرونية الدكتور عبداهلل بن 

عبدالعزيز املو�سى عن تخ�سي�س 100 منحة لأبناء وبنات �سهداء 

الواجب لدرا�سة البكالوريو�س بها، خالل احلفل الذي اأقامته عمادة 

القبول و�سوؤون الطالب باجلامعة احتفال مبنا�سبة الذكرى 88 لتوحيد 

اململكة. وتخلل احلفل تكرمي عدد من اأبناء �سهداء الواجب، بح�سور 

العقيد فهد بن نا�سر القريني م�ساعد مدير عام اإدارة التوجيه والفكر 

املعنوي بالأمن العام بوزارة الداخلية، ومهيدب بن �سليمان املهيدب 

مدير مكتب »وفاء« لرعاية طالب وطالبات اأبناء �سهداء الواجب 

ومن�سوبي التعليم املتوفن مبنطقة الريا�س؛ دعما لهم واإحياء لذكرى 

اآبائهم وتخليدا لأرواحهم التي قدموها دفاعا عن مكت�سبات الوطن 

واأرواح املواطنن، يف مبنى اجلامعة الرئي�سي مبدينة الريا�س.  وقال 

املو�سى اإن اململكة اآمنت باأهمية العلم يف رقي الأمم ونهو�سها، و�سخرت 

كل الإمكانات، وي�سرت كل ال�سبل، وافتتحت اجلامعات واملراكز واملعاهد 

التعليمية، ليبلغ عدد اجلامعات احلكومية يف اململكة اليوم 28 جامعة، 

واأكرث من 30 جامعة وكلية اأهلية، ناهيك عن توفري التعليم لأكرث من 6 

مالين طالب وطالبة يف اململكة.



اإىل اخلو�ض  قد ال نكون بحاجة 

وتفا�صيله  ال�����راث  م��ف��اه��ي��م  يف 

وال��ن��ق��ا���ص��ات ال��ت��ي اأث����رت ح��ول��ه، 

اإىل  ب��اخ��ت�����ص��ار  �صن�صر  ول��ك��ن��ن��ا 

ي�صمل  وال��ذي  للراث،  العام  املعنى 

واالإبداعات  والفنون  االأفكار  كافة 

وما  امل�صيدة،  وال�����ص��روح  وامل��ع��امل 

ومعتقداتهم  النا�ض  عادات  تت�صمنه 

وكل  معي�صتهم،  وطريقة  وطقو�صهم 

ما توارثوه عرب االأجيال من جوانب 

مادية ومعنوية، عالوًة على اعتباره 

من  اأ�صا�صية  ركيزة  ال���راث-  –اأي 
وال��ّذاك��رة  الثقافية  الهوية  رك��ائ��ز 

احلّية للفرد واملجتمع.

ل القول يف العالقة  وقبل اأن نُف�صِّ

اجلدلية بني الراث والتنمية، ينبغي 

االختالالت  من  كثر  على  نتفق  اأن 

والبيئية  واالجتماعية  االقت�صادية 

املجتمعات،  من  كثر  تعي�صها  التي 

رغم االإمكانات الهائلة التي متتلكها، 

على اأن ثمة عوائق حتول دون تفعيل 

من  اإمكانياتها  وا�صتغالل  مواردها 

اأجل جتاوز تلك امل�صكالت.

وع��ل��م��ي��ة  دق��ي��ق��ة  م���ق���ارب���ة  اإن 

تعي�صها  التي  وامل�صاكل  لالختالالت 

منا  تقت�صي  امل��ج��ت��م��ع��ات،  ب��ع�����ض 

الراثية،  امل��وارد  يف  جدياً  التفكر 

ل�صيانتها  �صمولية  �صيا�صة  وو�صع 

�صاملة  تنمية  �صياق  يف  وتوظيفها 

وم�����ص��ت��م��رة ت��ت��ج��اوز 

خم��ت��ل��ف ال���ع���وائ���ق، 

التوفيق  على  وتعمل 

احل���ف���اظ على  ب���ني 

ال����ت����ن����وع ال���ث���ق���ايف 

ومتطلبات التحديث.

الذي  واالف��را���ض 

ي���ق�������ص���ي ب���ع���الق���ة 

امل��ج��ت��م��ع ب���ال���راث، 

وع�����الق�����ة ال������راث 

يجعلنا  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة 

التخاذ  حما�صاً  اأكرث 

م���واق���ف اإي��ج��اب��ي��ة 

اإدم���اج  اإىل  تُف�صي 

الراث، وجعله اأحد املحركات التي 

االجتماعية  التنمية  م��ع  تتفاعل 

واالقت�صادية يف املجتمعات املحلية، 

ت�صكل  التي  التحديات  كل  وجت��اوز 

ا�صتثماره  طريق  حقيقية يف  عوائق 

يف  فعالة  اأداة  ب��اع��ت��ب��اره  وتنميته 

العملية التنموية برمتها.

رب��ط  ي�صبح  ال�����ص��ي��اق،  ه���ذا  يف 

امل�صتدامة  بالتنمية  الثقايف  الراث 

يفتح  الراث  اأن  ذلك  موفقاً،  ربطاً 

اآفاقاً مرتبطة بالنواحي االقت�صادية 

وال�صيا�صية  والثقافية  واالجتماعية 

وتكافوؤ  ال��ع��دال��ة  وحتقيق  ��ا،  اأي�����صً

م�صروعات  اإق��ام��ة  ع��رب  ال��ف��ر���ض 

ويف  لالأرباح،  مدرة  اإنتاجية  تراثية 

ال��ذي  ال��وق��ت  نف�ض 

ن�صر فيه اإىل اإ�صهام 

عملية  يف  ال����راث 

ينبغي  فاإنه  التنمية 

ات��خ��اذ االإج�����راءات 

ال�����ص��ح��ي��ح��ة ال��ت��ي 

ت�����ص��م��ن ا���ص��ت��دام��ة 

ال����راث حتى  ه���ذا 

خطط  ت��ت��ح��ول  ال 

نوع من  اإىل  التنمية 

ال��ع��ب��ث وامل��ج��ازف��ة 

غر املاأمونة.

يُك�ِصب  مم��ا  اإن 

ال���������راث اأه���م���ي���ة 

يتجزاأ  ال  ج��زًءا  اأ�صبح  اأن��ه  كبرة، 

اأ�صبح  حيث  ال�صياحي،  العمل  من 

بكافة  لل�صياحة  اأ�صا�صًيا  مطلباً 

ينتظر  وال��ذي  ومظاهره،  اأ�صكاله 

ج���ه���وداً ج����ادة الإب������رازه واإح��ي��ائ��ه 

وتطويره واإعادة متثيله على م�صرح 

احلياة احلديثة؛ للقيام بدوره البارز 

لهذا  ال�صياحية.  احلركة  دع��م  يف 

اآفاقه  به وتو�صحت  تزايد االهتمام 

واأ�صاليب متكينه واإدماج مكوناته يف 

مع  �صاملة،  خطة  اإط��ار  يف  التنمية 

�صرورة التن�صيق بني كافة االأطراف 

املعنية، وهذا كله، ينبغي اأن يكون يف 

�صياق التاأكيد على مفهوم املحافظة 

على الراث، واالنتقال به من جمرد 

التدخل التقني املتخ�ص�ض واملبا�صر 

يف امل���ب���اين ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل���واق���ع 

اعتماد  اإىل  بنائها،  واإعادة  الراثية 

�صيا�صة تنموية �صاملة وت�صاركية يف 

تنمية الراث.

خال�صة القول، اإن للراث عالقة 

جدلية ومركبة مع التنمية، اإذ اأ�صبح 

يتجاوز  ال��راه��ن  الوقت  يف  ال��راث 

يف  �صادت  التي  التحنيطية  النظرة 

املا�صي ومكانته ال�صكلية والرمزية، 

ليتبواأ موقعاً مميزاً كعامل مهم من 

اأبعادها،  مبختلف  التنمية  عوامل 

وجزًءا اأ�صا�صياً يف التنمية ال�صاملة، 

م�صتقبلي  الأي تخطيط  اإذ ال ميكن 

ي��ن��ج��ح يف  اأن  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف جم���ال 

للموارد  احلقيقية  النظرة  غياب 

اليوم-   – اأ�صبحت  التي  الراثية 

من  الرفع  يف  كبر  ب�صكل  ت�صاهم 

م�صتوى االأفراد �صيا�صياً واقت�صادياً 

م��ا مت  اإذا  واج��ت��م��اع��ي��اً، ال���ص��ي��م��ا 

االهتمام بالراث بال�صكل املطلوب، 

وا���ص��ت��غ��الل��ه ع��ل��ى ال��وج��ه االأم��ث��ل. 

املحافظة  مو�صوع  اأ�صبح  وه��ك��ذا 

الق�صايا  من  الثقايف  ال��راث  على 

امل��ل��ح��ة ال��ت��ي ت�����ص��رع��ي اه��ت��م��ام 

اأف��راد  وكافة  وال�صعوب  احلكومات 

املجتمع، ودمتم طيبني.

كلية ال�صياحة واالآثار

واجلامعات  املدار�ض  اأن  �صك  ال 

ت����زخ����ر ب���امل���ت���ف���وق���ني درا�����ص����ًي����ا 

ال��درج��ات  اأع��ل��ى  على  واحلا�صلني 

ال�����ص��رف، وال���ذي���ن تقام  وم���رات���ب 

وتو�صع  ويكرمون  االحتفاالت  لهم 

اأ�صماوؤهم على لوحات ال�صرف مما 

الفخر وميثل يف  نفو�صهم  يبعث يف 

لزمالئهم  قوياً  حافزاً  الوقت  ذات 

ل��ه��م لكي  ال���الح���ق���ة  واالأج�����ي�����ال 

هناك  املقابل  يف  ح��ذوه��م.  يحذو 

بالطالب  األقبهم  اأن  ميكن  ط��الب 

الطالب  بهم  واأق�صد  »املكافحني« 

الذين يجدون ويجتهدون ويكافحون 

متفوقة،  مراتب  يحققون  ال  لكنهم 

ولذلك ال يكرمون يف احتفاالت وال 

يذكرون بر�صائل �صكر وكاأنهم لي�صوا 

طلبة، رغم اأن بع�صهم قد يكون لديه 

ع�صامية،  وق�ص�ض  قاهرة  ظ��روف 

املواهب  من  الكثر  لديه  وبع�صهم 

واالإبداعات وامل�صاركات التطوعية.

وحني  ال�صخ�صي  امل�صتوى  على 

اأن  جند  العملية  احلياة  اإىل  ننتقل 

ال�صركات  يف  املتميزين  املوظفني 

واالإعالميني  واملعلمني  واملهند�صني 

والقادة الع�صكريني وغرهم اأغلبهم 

مراحلهم  يف  املكافحني  جيل  م��ن 

ال��درا���ص��ي��ة، ل��ذل��ك اأدع���و امل��دار���ض 

الفئة  ه���ذه  الإع���ط���اء  واجل��ام��ع��ات 

التكرميهم  يف  حقهم  ال��ط��الب  م��ن 

وحا�صر  م�صتقبل  فهم  واالع��ت��ن��اء 

اإن  الطالب  عزيزي  واأن��ت  الوطن. 

املكافحني،  ال��ط��الب  فئة  م��ن  كنت 

ف��ال يعني ذل��ك اأن��ك اأق��ل ذك���اًء اأو 

فقد  املتفوقني  اأقرانك  من  اإبداعاً 

الدرا�صي  معدلك  يف  النق�ض  يعود 

لعوامل خارجة عن اإرادتك ولظروف 

بينك وبني االأ�صتاذ اأو امل�صوؤول، كما 

اأن كونك طالباً متفوقاً ال يعني اأنك 

نف�صك  ت�صاأل  اأن  وعليك  االأف�صل، 

هل كان تفوقك الدرا�صي نتاج فكر 

و�صف�صفة  حفظ  نتاج  اأم  واإب���داع 

االأجوبة على الورق!

يف اخلتام اأدعو امل�صوؤولني الإعادة 

النظر يف م�صاألة ح�صر االحتفاالت 

والتكرمي واأو�صحة ال�صرف باملتفوقني 

ف��ق��ط، وك��ذل��ك اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف 

م�صاألة ربط التفوق واالإبداع والتميز 

باملعدل الدرا�صي ونتائج االختبارات 

النظرية، فلماذا ال يكون للمكافحني 

اأي�ًصا،  تقدير النهم متفوقون  و�صاح 

االإجن���ازات  احت�صاب  يتم  ال  ومل��اذا 

معاير  �صمن  وال��ق��درات  واملواهب 

والتقييم!  واالإب��داع  والتميز  التفوق 

مع العلم اأن جوائز امل�صابقات تنق�صم 

اإىل ثالث درجات اأو م�صتويات هي 

وال  وال��ربون��زي،  والف�صي  الذهبي 

اأن الربكة باجلميع وهم حمل  �صك 

ثقة وم�صتقبلنا الواعد.

عبدامللك حممد القباع

كلية احلقوق - علوم �صيا�صية

ن��ح��ن ن�����درك ك��ن��ه ال���ع���امل من 

حولنا من خالل حوا�صنا اخلم�صة؛ 

والب�صر  وال�����ص��م  وال��ل��م�����ض  ال����ذوق 

التي  هي  احلوا�ض  وه��ذه  وال�صمع، 

البيئة  من  املعلومات  تدفق  ت�صمن 

وك��ل  اأذه��ان��ن��ا.  اإىل  ب��ن��ا  املحيطة 

هي  بنا  املحيط  بالواقع  معرفتنا 

نتاج املزج بني املعلومات التي تنقلها 

اآليات  وب��ني  اخلم�صة  احل��وا���ض  لنا 

حتويل هذه املعلومات اإىل مدركات 

ا�صتطعنا  فاإذا  ثم  ومن  اأدمغتنا،  يف 

م�صنَّعة  مبعلومات  حوا�صنا  تزويد 

عقولنا  ف����اإن  ح��ق��ي��ق��ي��ة،  ول��ي�����ص��ت 

حينئذ �صتدرك واقعا لي�ض موجوًدا 

الواقع  عليه  يطلق  ما  وهو  بالفعل، 

االفرا�صي  فالواقع  االف��را���ص��ي، 

اأم��ام  افرا�صية  بيئة  خلق  هو  اإذاً 

حوا�صنا بطريقة جتعلنا نتعامل معها 

كما لو كنا متواجدين فيها بالفعل.

ف��اإن  التقنية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  اأم���ا 

امل�صطلح  ه��و  االف��را���ص��ي  ال��واق��ع 

ثالثية  البيئة  و�صف  يف  امل�صتخدم 

بوا�صطة  تخليقها  يتم  التي  االأبعاد 

ال�صخ�ض  يكون  بحيث  احلا�صوب، 

امل�صتخدم لها جزًءا منها، لذا يحتاج 

اإىل جمموعة من امل�صت�صعرات مثل 

اأو  النظارات  اأو  ال��راأ���ض  �صماعات 

ت�صتخدم  التي  اخلا�صة،  القفازات 

هذا  اأجل خلق  من  لتحفيز حوا�صه 

كونها  من  فتتحول  املتوهم،  الواقع 

تت�صمن  بيئة  جم��رد 

ع���ن���ا����ص���ر خُم���لَّ���ق���ة 

احلا�صوب  بوا�صطة 

على  ق��ادرة  بيئة  اإىل 

متكني هذا ال�صخ�ض 

امل���غ���م���ور ف��ي��ه��ا من 

ت�������ص���ك���ي���ل امل����ع����اين 

الداللية املتعلقة بهذه 

وحتويله  العنا�صر، 

فاعل  �صخ�ض  اإىل 

ا�صتك�صافها  ميكنه 

والتفاعل معها كما لو 

كانت حقيقية، ويكون 

يف نف�ض الوقت قادًرا 

اأو تنفيذ  على التعامل مع مكوناتها 

�صل�صلة من الن�صاطات املتعلقة بها.

ال��واق��ع  بيئة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

ت��ق��دم -  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  االف���را����ص���ي 

ل��الأ���ص��خ��ا���ض امل��ت��ف��اع��ل��ني م��ع��ه��ا - 

ا�صتجابات منا�صبة يف الوقت الفعلي، 

التفاعلي  ال��ن�����ص��اط  ي��ب��دو  ب��ح��ي��ث 

تاأخر  هناك  ك��ان  اإذا  اأم��ا  واقعًيا، 

وا�صتجابة  ال�صخ�ض  ت�صرفات  بني 

يوؤدي  ذلك  فاإن  االفرا�صي،  النظام 

اأنه يف بيئة  اأن يدرك ال�صخ�ض  اإىل 

نتائج  اإىل  ي���وؤدي  مما  ا�صطناعية، 

تتنافى مع ما كان ي�صبو اإليه.

نخلق  مل��اذا  البع�ض  يت�صاءل  وقد 

واقًعا افرا�صًيا؟

تظهر االإجابة على ذلك مبا�صرة 

�صناعة  ح��ج��م  م��ن 

تبلغ  ال��ت��ي  ال��رف��ي��ه 

مليارات الدوالرات، 

على  تعتمد  وال��ت��ي 

ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��واق��ع 

فيما  االف��را���ص��ي 

ت��ن��ت��ج��ه م���ن اأف���الم 

جم�����ص��م��ة واأل���ع���اب 

فيديو، وال يفهم من 

ا�صتخدام  اأن  ذل��ك 

االفرا�صي  ال��واق��ع 

يقت�صر على �صناعة 

اأدى  فقد  الرفيه، 

تكلفة  ان��خ��ف��ا���ض 

يف  توظيفه  اإىل  تطبيقاته  اإن��ت��اج 

جماالت اأخرى كثرة ومثرة.

فيها  يكون  التي  امل��ج��االت  ففي 

فعل االأ�صياء خطراً ومكلفاً اأو غر 

االف��را���ص��ي  ال��واق��ع  ي��ق��وم  عملي، 

التكلفة،  قليلة  بدائل عملية  بتقدمي 

الطران  حماكيات  تطبيقات  مثل 

الطيارين  تدريب  يف  ت�صتخدم  التي 

اأو التطبيقات الطبية التي ت�صتخدم 

تتيح  اجل��راح��ني، حيث  ت��دري��ب  يف 

للمجازفة  التعر�ض  التطبيقات  هذه 

امل�صحوبة  غ���ر   – االف��را���ص��ي��ة 

باملخاطر - من اأجل اكت�صاب اخلربة 

احلقيقية التي ن�صتخدمها يف واقعنا 

احلقيقي.

عر�ض  يتم  الثقافة،  جم��ال  ويف 

غنية  ب�����ص��ورة  امل��ت��اح��ف  مقتنيات 

واملعلوماتي  ال��وج��داين  باملحتوى 

ب���ا����ص���ت���خ���دام ت���ق���ن���ي���ات ال���واق���ع 

يتم من خالله  ال��ذي  االف��را���ص��ي، 

من  بيئة  يف  املقتنيات  ه��ذه  دم��ج 

ال��و���ص��ائ��ط امل��ت��ع��ددة، وم��زج��ه��ا مع 

امل�صاهد املرئية واالأ�صوات والعطور، 

ال�����ص��ع��ور  زي�����ادة  اإىل  ي�����وؤدي  مب���ا 

باالندماج مع ال�صياق التاريخي لها.

ك��م��ا ت�����ص��م��ح ت��ق��ن��ي��ات ال���واق���ع 

مبقتنيات  باال�صتمتاع  االفرا�صي 

العر�ض، وهي  متاحة يف وقت  غر 

التي  احل�صا�صية  �صديدة  املقتنيات 

اأو  عر�صها،  عند  تته�صم  اأن  ميكن 

بيئتها  التي ال ميكن عر�صها خارج 

يف  املدفونة  تلك  اأو  لها،  احلافظة 

وهي  املتاحف،  رفوف  على  االأتربة 

االأثرية  املباين  على  تن�صحب  اأم��ور 

التاريخية  املباين  وعلى  بل  كذلك، 

التي اندثرت. 

كما ت�صتخدم تطبيقاته يف العناية 

ب��اجل��روح وع��الج احل��روق والعالج 

االأ�صنان  اآالم  وتخفيف  الطبيعي 

امل�صاكن  اأو  امل��دن  داخ��ل  والتجول 

على  ال�صياحية  االأم���اك���ن  وزي����ارة 

احلفالت  وح�صور  العامل،  م�صتوى 

ذلك  وغر  البعيدة،  املحا�صرات  اأو 

كثر يف جماالت الهند�صة املعمارية 

والريا�صة والفنون والتعليم.

اأ�صتاذ علم املعلومات
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

اعتماد برامج الدرا�سات العليا

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

تنفيذاً للخطة اال�صراتيجية الطموحة لوكالة اجلامعة للتخطيط 

والتطوير، وبالتحديد �صمن م�صروع اعتماد برامج الدرا�صات العليا 

توقيع  اهلل-  -مب�صيئة  باجلامعة  الدرعية  قاعة  ت�صهد  باجلامعة، 

ب�صاأن  االأك��ادمي��ي  واالعتماد  للتقومي  الوطني  املركز  مع  اتفاقية 

االعتماد الوطني لعدد من برامج الدرا�صات العليا باجلامعة.

وت�صمل هذه االتفاقية 13 برناجماً اأكادميياً للماج�صتر والدكتوراه 

يف ثالث كليات، اإ�صافة اإىل معهد اللغويات العربية، وذلك يوم غد 

الثاين  ال�صنوي  امللتقى  فعاليات  �صمن  احل��ايل  حمرم   21 االثنني 

والعمادات  الكليات  والتطوير مع  وكالء  للتخطيط  لوكالة اجلامعة 

امل�صاندة للتطوير واجلودة، وم�صاعدات الوكيالت للتطوير واجلودة، 

وروؤ�صاء وحدات التطوير واجلودة بوحدات اجلامعة، برعاية معايل 

مدير اجلامعة.

ت�صمل االتفاقية كما ذكرت عدًداً من برامج املاج�صتر والدكتوراه، 

ففي كلية العلوم تت�صمن االتفاقية الربامج االآتية: »ماج�صتر العلوم 

يف الكمياء، ماج�صتر العلوم يف الفيزياء، ماج�صتر العلوم يف علم 

احليوان، ماج�صتر العلوم يف الكيمياء احليوية، اإ�صافة اإىل دكتوراه 

الفل�صفة يف علم احليوان، ودكتوراه الفل�صفة يف الكمياء«.

االآتية:  الربامج  االتفاقية  تت�صمن  والتخطيط  العمارة  كلية  ويف 

»ماج�صتر التطوير العقاري، ودكتوراه عمارة وعلوم البناء«. اأما يف 

كلية الهند�صة فتت�صمن الربامج االآتية: »ماج�صتر العلوم يف الهند�صة 

الكهربائية، ماج�صتر العلوم يف الهند�صة املدنية، اإ�صافة اإىل دكتوراه 

الهند�صة  يف  الفل�صفة  ودكتوراه  الكهربائية،  الهند�صة  يف  الفل�صفة 

برنامج  االتفاقية  تت�صمن  العربية  اللغويات  معهد  ويف  ال�صناعية«. 

»ماج�صتر االآداب يف تعليم العربية لغر الناطقني بها«.

وقد وقع االختيار على هذه الربامج وفق عدد من املتطلبات التي 

الطالب  وع��دد  تر�صيحها،  مت  التي  للربامج  االإجمايل  العدد  منها 

امل�صجلني يف هذه الربامج، وغرها من املتطلبات.

جامعة  ت�صدر  على  قليلة  اأ�صهر  مرور  بعد  االتفاقية  هذه  وتاأتي 

امللك �صعود للجامعات ال�صعودية يف عدد الربامج املعتمدة اأكادميياً، 

وبالتحديد يف يوم االأحد 20 �صعبان 1439ه�، حني ت�صلمت اجلامعة 

بكليات  االأكادميية  الربامج  من  لعدد  الرباجمي  االعتماد  �صهادات 

ونظمه  التعليم  تقومي  هيئة  اأقامته  ال��ذي  امللتقى  خ��الل  اجلامعة 

املركز الوطني للتقومي واالعتماد االأكادميي بح�صور عدد من مدراء 

حتت  واجل��ودة  التطوير  وعمداء  ووكالئهم،  ال�صعودية  اجلامعات 

عنوان »ملتقى اجلودة يف التعليم العايل 2018« مب�صاركة املوؤ�ص�صات 

ال�صاد�صة  للدورتني  والرباجمي  املوؤ�ص�صي  االعتماد  على  احلا�صلة 

وال�صابعة.

وهو عمل يطمح لالرتقاء بجودة الربامج االأكادميية باجلامعة ومن 

ثم خمرجاتها، وتتكاتف فيه جهود عديدة، تبداأ من كليات اجلامعة، 

للتخطيط  وكالة اجلامعة  ثم  ومن  واجل��ودة،  التطوير  بعمادة  مروراً 

والتطوير التي حتظى خطتها بدعم ورعاية م�صتمرة من معايل مدير 

الوطني  املركز  التعليم ممثلة يف  تقومي  هيئة  اإىل  و�صوالً  اجلامعة، 

للتقومي واالعتماد االأكادميي.

اال�صراتيجية  اخلطة  تنفيذ  اجلهود  هذه  تدعم  اأن  اهلل  ن�صاأل 

للجامعة، والتوجهات اال�صراتيجية للدولة وفقها اهلل.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

الواقع االفتراضي مفهومه وتطبيقاته واستثماره

كل قمة تعتلى برؤية!
يف �صباق التطور حجزت اململكة العربية ال�صعودية يف اأعلى الهرم، من 

خالل الروؤية التي طرحها �صاحب ال�صمو امللكي االأمر حممد بن �صلمان 

حفظه اهلل وهي »روؤية ٢٠٣٠« والتي تعد خطوة نحو ُم�صتقبل يُبنى بيد 

اأبناء الوطن وبقيادة ويل العهد.

لقد ر�ّصخ التاريخ ا�صم حممد بن �صلمان كقائد الأ�صخم عمليات التطور 

والتغير يف اململكة العربية ال�صعودية، ففي تاريخ ٢٥ اأبريل ٢٠١٦ �صّجل 

عّراب التغير ا�صم اململكة يف قائمة دول العامل االأول.

وبقيادة  تاأجيل،  اأو  تاأين  بال  امل�صتقبل  و�صنع  النجاح  الهدف هو  وكان 

حكيمة واأيدي عاملة وفكر متقد، �صت�صبح اململكة الوجهة االأوىل عاملًيا 

فهي  املجاالت  جميع  االأق��وى يف  لتكون  واال�صتثمارات  وال�صياحة  لل�صفر 

�صباقة لكل خر يُعلي من ا�صمها دون متاطل وال تراجع.

والأن د�صتور اململكة قائم على �صرع اهلل؛ كانت اأوىل حماور الروؤية حتقيق 

الو�صطية والعدل و�صمان احلياة الكرمية �صحًيا واجتماعًيا للمواطنني.

ركز  العمل  بيئة  حت�صني  يف  ورغبة  الوطن  اأبناء  اإمكانيات  يف  وثقة 

املحور الثاين يف الروؤية على توفر الفر�ض الوظيفية وا�صتقطاب اأف�صل 

اال�صتثمارات والكفاءات العاملية. 

وتعزيًزا ملبداأ ال�صفافية والكفاءة كان ثالث حماور الروؤية متكني مواردنا 

وطاقاتنا الب�صرية لالإبداع يف بحر االأعمال واقتنا�ض الفر�ض.

وختاًما، تخطو اململكة بكل عزم نحو العامل االأول ُمتم�صكة بدينها اأواًل 

ثم بعروبتها وقيمها وعاداتها وتقاليدها، واأ�صحت رمًزا للتطور والنجاح 

وم�صرباً للمثل يف االإجناز واملُثابرة وحتقيق املُبتغى والغاية.

�صمر اآل خمي�ض

التراث والتنمية عالقة جدلية »2-1«

بين »المتفوق« و»المكافح«



يوم التوحيد والخير
نحمد اهلل �سبحانه وتعاىل على توايل 

نعم  اأعظم  واإنه من  اآالئ��ه،  وتعدد  نعمه 

االإ�سالم هي نعمة  اهلل علينا بعد نعمة 

االأمن، ولكي نفرح بهذة النعمة ونقدرها 

البد من اأن نقدر ذلك اليوم املبارك الذي 

وحد اهلل تعاىل به وطننا احلبيب حتت 

امللك  املوؤ�س�س  يد  على  التوحيد  راي��ة 

عبدالعزيز رحمه اهلل رحمة وا�سعة.

اليوم  ه��ذا  وقيمة  ق��در  نعرف  ولكي 

حالة  كانت  كيف  نتذكر  اأن  بد  ال  فاإنه 

هذه البالد من اخلوف والتفرق والفقر، 

يعرف ذلك من جال�س االأجيال ال�سابقة 

و�سمع منهم ما القوه من �سظف العي�س 

وانعدام االأمن، ق�س�سا كاأنها �سرب من 

اخليال، فيحمد اهلل تعاىل اأن اأبدل اخلوف اأمناً وا�ستقراراً واأبدل الفقر 

و�سظف العي�س رغداً وغنًى وخرياً وفرياً.

اأما من مل ي�سمع �سيئاً من ذلك ومل يعرف حال اجلزيرة العربية قبيل 

توحيد وطن التوحيد فعليه فقط اأن يطلع على اأخبار بع�س دول اجلوار 

اأو من جاورهم وما فيها من انعدام االأمن وغريه ليعلم قدر هذه النعمة 

العظيمة التي يعي�سها. فيا رب لك احلمد حتى يبلغ احلمد منتهاه على 

ما اأنعمت به علينا وعلى بالدنا بالد التوحيد وقبلة امل�سلمني، ون�ساألك يا 

رحمن الدنيا واالآخرة اأن حتفظ على بالدنا عزها واأمنها واأمانها ودينها 

الوطن  توفقنا جميعاً خلدمة هذا  واأن  اأمرنا وعلماءنا  واأن حتفظ والة 

ترزقنا  واأن  العمالق،  البناء  هذا  يف  �ساحلة  لبنات  نكون  لكي  املبارك 

جميعاً املحافظة على اأمن بالدنا وا�ستقراره ورغد عي�سه.

العظيم  البلد  لهذا  بررة �ساحلني  اأبناًء  اأن جتعلنا  تعاىل  ن�ساألك  كما 

جتعلنا  واأن  خري  لكل  قادتنا  توفق  واأن  احلرمني  وب��الد  امل�سلمني  قبلة 

عوناً لهم لنفع وخدمة هذه البالد واأن جتعلنا جميعاً يداً واحدة حكاماً 

وحمكومني ملا فيه خري و�سالح وفالح ورفعة وطننا املبارك واأن حتفظ 

هذا البلد واأهله و�سبابه من كيد الكائدين.

مهند�س م�ست�سار

املدير التنفيذي لوادي الريا�س للتقنية

أهمية التخطيط في حياتنا
ال نكاد نرى �سيئاً من حولنا يخلو من التنظيم والرتتيب، ونرى ذلك 

جلّياً فيما اأودعه اهلل يف هذا الكون العظيم الذي اأبدع خلقه واأتقن كل 

�سيء فيه، يجب اأن ناأخذ احلكمة والعربة منه وهي التخطيط والتنظيم 

والدّقة، فال يوجد �سيء نتج عن عبث اأو بطريقة ع�سوائية.

ي�سعى  واأن  التخطيط  اأهمّية  يُ��درك  اأن  االإن�سان  على  يجب  هنا  من 

دائماً اأن تكون جميع �سوؤون حياته مبنّية على اأ�سا�س التنظيم والتخطيط، 

اأمر تُقبل عليه مبا يُحّقق النتائج  والتخطيط هو الدرا�سة امل�سبقة الأّي 

املرجّوة �سمن خّطة وا�سحة املعامل، كما يُعّرفها البع�س باأّنها اأّول عنا�سر 

االإدارة احلديثة، والذي يقف وراء جناح االإدارة وحتقيق اأهدافها املرجّوة، 

زمنّية  مراحل  �سمن  عليها  ي�سري  بخطوط  ُمن�سبطاً  التخطيط  ويكون 

واالأ�سرار  اخل�سائر  حدوث  عدم  ي�سمن  الذي  االأم��ر  بعناية،  مدرو�سة 

اأهمية التخطيط يف حياتنا ي�سمن لك حتقيق النتائج  وحتقيق املنافع. 

التي ت�سعى لتحقيقها، وكّل ذلك من خالل الدرا�سة املبنّية على معرفة 

االأخطاء  يف  الوقوع  وع��دم  اجلهد  من  الكثري  يوفر  التخطيط  الواقع. 

نتيجة احت�ساب اخلطوات التي يجب اأن يُقدم عليها �ساحب اخلطة، الأن 

جميع املخاطر والعقبات يجب اأن تكون ُمدرجة يف التخطيط وذلك �سعياً 

وكذلك  املح�سوبة،  االأخطاء غري  ملعاجلة  التنفيذ  اأثناء  التوقف  لتنجنب 

يجب احت�ساب فرتة زمنية عادلة وكافية ليكون العمل ُمريحاً وم�سمون 

النتائج.

خالد حمد اآل يو�سف - كلية العلوم

17 9الرأي

ت�سدر عن ق�سم االإعالم 

بكلية االآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

تنمية  يف  التحفيز  مفهوم  يتمثل 

ال��رغ��ب��ة يف ب���ذل ج��ه��د اأع���ل���ى من 

الطاقات وت�سخري االإمكانيات الكامنة 

اأهدافه  حتقيق  نحو  ال�سخ�س  لدى 

ال�سخ�سي  ال�سعيد  على  ال��ذات��ي��ة 

واملوؤ�س�سي، ومن هنا نرى اأن التحفيز 

يركز على بذل املزيد من اجلهود مع 

وجود اأهداف وا�سحة حمددة وغايات 

متوافقة مع اإمكانات الفرد.

بني  الفرق  اإي�ساح  يجب  هنا  ومن 

مرتبط  فالدافع  والتحفيز،  ال��داف��ع 

بالرغبة اأي هو حمرك وق��وة داخلية 

توؤثر  معينة  رغبة  عن  للبحث  تدفع 

ب�سكل كبري على ت�سرفاته و�سلوكه جتاه 

اأما احلافز على العمل  تلك الرغبة. 

البيئة  يف  يوجد  خ��ارج��ي  �سيء  فهو 

باعتباره  عليه  يوؤثر  بالفرد  املحيطة 

طريقة الإ�سباع رغباته التي ي�سعر بها. 

وتكمن اأب��رز خطوات عملية التحفيز 

اأوال فى حتديد اأهدافك بو�سوح على 

اأن تكون تلك االأهداف �سمن اإمكاناتك 

وحم��ددة  للتحقيق  قابلة  تكون  واأن 

بفرتة زمنية، ثانًيا اجعل من العوامل 

املحيطة بك اأكرب حمرك وحمفز لك 

وال  االآخرين  من  التحفيز  تنتظر  وال 

تتاأثر باآراء االآخرين ال�سلبية، بل ابحث 

من  الكثري  لتجد  بدقة يف حميطك 

نقاط التحفيز الذاتي. ثالثا ركز على 

العمل املتوا�سل دون تعب، وكن على 

يقني اأن حتقيق النجاح يحتاج الكثري 

من العمل وامل��ث��اب��رة، راب��ًع��ا ال ت�سغل 

نف�سك بالتفا�سيل غري املهمة، جتاوزها 

من  حميطك  انتقاء  على  واح��ر���س 

املتفائلني واأ�سحاب الهمم العالية.

كلما جنحت  نف�سك  كافئ  اأخ��ريا 

فى حتقيق �سيء من اأهدافك واإن كان 

اأكرب من  فلي�س هناك حتٍد  ب�سيطاً، 

حت�سني وتطوير ذاتك.

مدرب تطوير الذات 

اأع���زائ���ي ط���الب وط��ال��ب��ات كلية 

املرحلة  ه��ذه  يف  واالآث�����ار،  ال�سياحة 

الهامة التي ت�سهدها بالدكم وما تعي�سه 

على  حديثة  ومتغريات  تطورات  من 

كافة االأ�سعدة ويف خمتلف املجاالت، 

ا�سمحوا يل اأن اأوج��ه بع�س الكلمات 

العلمي  تخ�س�سكم  يف  تهمكم  التي 

وجمالكم االأكادميي.

ال���وط���ن، وط����الب العلم  ���س��ب��اب 

واملعرفة، يف املا�سي غري البعيد مل يكن 

هناك اهتمام كبري بالرتاث الوطني وما 

اإدارة و�سياحة وتنظيم  يرتبط به من 

اأما اليوم فمن ح�سن  وتنمية �ساملة؛ 

حظكم اأنكم وجدمت يف مرحلة ذهبية، 

والفر�س  والتحدي  بالطموح  مليئة 

اال�ستثنائية والنادرة. لديكم روؤية ملك 

هذه   »2030 »روؤي���ة  �سباب  وط��م��وح 

الروؤية و�سعت التاريخ والرتاث الوطني 

اهتمامها  بهما يف عمق  يرتبط  وم��ا 

ورعايتها اخلا�سة، بل اإنهما من اأهم 

عنا�سر الروؤية االأ�سا�سية واأبرز البدائل 

يف تنويع الدخل للمملكة واقت�ساديات 

ع�سر ما بعد النفط.

ح�سارياً  اإرث���اً  ميتلك  وطنكم  اإن 

ومن  جنوبه  اإىل  �سماله  من  متنوعاً 

�سرقه اإىل غربه، وال تكادون تقفون على 

حافة اأي جبل اأو واٍد اإال وت�ساهدون اأثر 

ح�سارة عريقة تقف خري �ساهد على 

ورقي  ح�سارة  من  االإن�سان  تركه  ما 

وقيم ثقافية متنوعة، �سواهد ح�سارية 

�ساربة يف عمق الزمن والتاريخ تروي 

اإجنازات اأجيال م�ست �سارعت الزمن 

وتقلباته بكل ثبات ويقني، وحزم وعزم.

ول���و ق���در ل��ه��ذه االآث�����ار اأن تتكلم 

الأخربتكم اأن اأثمن �سيء حتتفظون به 

يف هذا الزمن هو اإظهار اإرثكم الثقايف 

التاريخية  احلقائق  واإب����راز  العريق 

املا�سي  واإح��ي��اء  وطنكم  املخزونة يف 

العظيم واالعتزاز به واملحافظة عليه 

وا�ستثماره كمورد اقت�سادي هام، وهذا 

هو �سميم جمالكم العلمي وم�ساركم 

اأن  قدركم  اإنَّ  ال�سباب،  اأيها  املهني. 

تكونوا من اأب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن، وطن 

االإ�سالم، ومنبع الر�سالة املحمدية، وقبلة 

امل�سلمني، اأنتم من �سيحمل لواء املعرفة، 

اأنتم الرثوة احلقيقة للوطن، اأنتم من 

وطنكم  للم�ستقبل،  التاريخ  �سري�سم 

وطن العز واملجد واالإباء، وجميعنا يعتز 

ويفخر باالنتماء لهذا الوطن العظيم 

وتاريخه وتراثه وح�سارته.

القيادة  تطلعات  مواكبة  اإن عليكم 

يف وطنكم، وا�ستغالل كافة االإمكانات 

املتاحة لكم، وحتقيق الريادة والتميز 

يف تخ�س�سكم وجمالكم نحو م�ستقبل 

واعد واقت�ساد مزدهر، ونه�سة الوطن 

اأبناوؤه  ي�سنعها  عندما  اأعظم  ت�سبح 

واالإ�سرار  واالإجن���از  باالبتكار  وبناته 

والتحدي.

ال�سياحة  كلية  وط��ال��ب��ات  ط��الب 

واالآثار نحن على ثقة كبرية باأنكم عاًما 

بعد عام وجيالً بعد جيل ت�سريون نحو 

امل�ستقبل بثبات واإمي��ان وعزم، وليكن 

»عنان  قيادتكم  كطموح  طموحكم 

اأكرب  ال�سماء«، وكل عام وطموحاتكم 

واإجنازاتكم تتكلم، كل عام ووطنكم زاٍه 

بالعز وباٍه بالفخر. 

د. حممد بن �سبيب ال�سبيعي

 كلية ال�سياحة واالآثار

�سحيفة  ن�سر يف  م��ا  اإىل  اإ���س��ارة 

وتاريخ  العدد 1310  ر�سالة اجلامعة 

1439/12/29ه�����������، حت��ت ع��ن��وان 
ت�سمنه  وم��ا  »ال�سيانة كيف احل��ال« 

واملالحظات  ال�سكاوي  ت�ساعد  من 

املدينة  باإ�سكان  ال�سيانة  اأعمال  على 

اجلامعية، ومن �سمن تلك املالحظات 

اجلامعة  وكالة  ف��اإن  التكييف،  تعطل 

للم�ساريع تود اأن تو�سح بع�س احلقائق 

عن املو�سوع:

اأوالً: نتفق مع كاتب املقال باأن ال�سكن 

ميثل املالذ االآمن لع�سو هيئة التدري�س 

ياأوي اإليه بعد اأداء مهامه التدري�سية 

والتعليمية والبحثية، ويطمح اأن يكون 

به  تتوفر  ومكتمالً  ومنا�سباً  مريحاً 

اخلدمات االأ�سا�سية وال�سيانة الدورية 

التي تليق به وتوؤهله للقيام بدوره بكل 

ن�ساط وحيوية.

ثانياً: قامت االإدارة العامة لل�سيانة 

ببذل اأق�سى طاقتها لتحقيق اأهدافها 

ت�سمل:  وال��ت��ي  بال�سيانة  املتعلقة 

املحافظة على من�ساآت ومرافق اجلامعة 

يف حالة �سليمة واآمنة، واحل�سول على 

خدمة  واأف�سل  اإنتاجية  طاقة  اأعلى 

ت�سمح بها املرافق والنظم.

ويتم حتقيق هذه االأهداف عن طريق 

عقود الت�سغيل وال�سيانة وعددها »9« 

يف كل من املدينة اجلامعية بالدرعية 

ومركزي الدرا�سات اجلامعية بكل من 

علي�سة وامللز.

ثالثاً: بالن�سبة لعقد ت�سغيل و�سيانة 

ونظافة وت�سجري �سكن اأع�ساء هيئة 

تقوم  ال�سكوى«  »مو�سوع  التدري�س 

االإدارة من خالل االإجراءات النظامية 

املتاحة باأن حتث مقاول ت�سغيل و�سيانة 

ونظافة وت�سجري �سكن اأع�ساء هيئة 

التدري�س ودفعه لتح�سني اأدائه والرفع 

من م�ستوى اخلدمة املقدمة.

وملا كان م�ستوى اأداء املقاول خميباً 

ل��الآم��ال م��ن ���س��وء اأو���س��اع ال�سيانة 

واالإ�سرابات املتتابعة للعمالة والق�سور 

ال�سديد يف تنفيذ واجباته التعاقدية؛ 

مع  اج��ت��م��اع��ات  ع���دة  فقد مت عقد 

املقاول ومت تذليل العقبات واملعوقات 

عدة  توجيه  مت  كما  ت��واج��ه��ه،  ال��ت��ي 

اإنذارات ومت منحه مدة حمددة لتوفري 

معدالت  وحت�سني  الكافية  العمالة 

ومت  ال�سيانة،  م�ستوى  ورف��ع  االأداء 

تطبيق كافة الغرامات بحقه، وكذلك 

ب�سحب  املخت�سة  للجهات  الرفع  مت 

امل�سروع مرتني. وحلل م�سكلة �سيانة 

التكييف فقد مت طرح مناف�سة ل�سيانة 

التكييف ح�سماً من م�ستحقات املقاول 

الرئي�سي للم�سروع ومت توجيه دعوات 

املتخ�س�سة، ومت  ال�سركات  لعدد من 

والتي  »ي���ورك«  �سركة  على  الرت�سية 

العمل  ت�سلمها  بعد  باالعتذار  قامت 

باملوقع بفرتة وجيزة، وال زلنا بانتظار 

القرار النهائي من اجلهات املخت�سة. 

 17 ب�سارع  الت�سرب  بخ�سو�س  اأم��ا 

فقد مت خماطبة املقاول املنفذ مل�سروع 

تقاطعات الطرق باملرحلة الثانية، ومل 

امل�ستوى  على  ا�ستجابته  �سرعة  تكن 

املطلوب وجاري حما�سبته على ذلك، 

مقاول  قبل  من  االإ���س��الح  مت  وعليه 

ال�سيانة. هذا، واالإدارة مل تدخرجهداً 

يف �سبيل بذل وت�سغيل كافة االإمكانات 

املتاحة يف ظل الو�سع الراهن ويف ظل 

اإمكانيات املقاول احلايل وفق ما �سبق 

تهيئة  االعتبار  يف  وا�سعًة  تو�سيحه، 

البيئة املنا�سبة لالإجناز على امل�ستوى 

يت�سنى  وحتى  واالأك���ادمي���ي،  البحثي 

اأداء مهامهم  التدري�س  الأع�ساء هيئة 

على الوجه املطلوب، حيث اإن االإدارة 

تعترب نف�سها �سريكة يف حتقيق هذه 

الر�سالة ال�سامية.

تحفيز الذات مفهوم وخطوات

رسالة إلى طالب وطالبات كلية السياحة واآلثار

تعقيب »المشاريع« على مقال »الصيانة كيف الحال«؟

عبدالرحمن النوفلأ. د عالء السرابي 
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لوحة الفعاليات

24 حمرم20 حمرم

24 حمرم20 حمرم

28 حمرم21 حمرم

24 حمرم20 حمرم

28 حمرم21 حمرم

28 حمرم22 حمرم

فعاليةفعالية

فعاليةورشة

دورةملتقى

دورةمعرض

ورشةبرنامج

ورشةبرنامج

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س���ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  مكتب 

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

عمادة �س�ؤون اأع�ساء هيئة التدري�س وامل�ظفني 4678727

ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات  للبح�ث  ع��ب��داهلل  امللك  معهد 

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

اأق�سام العل�م والدرا�سات الطبية للبنات بامللز 4785447

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

والإ���س��ع��اف«  »ال��ط���ارئ  اجلامعي  خالد  امللك  م�ست�سفى 

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي »الط�ارئ والإ�سعاف« 

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

الأك��ادمي��ي��ة  باملنطقة  الآيل  احل��ا���س��ب  اأع��ط��ال  ب��الغ��ات 

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

الإن�سانية     بالكليات  وامل��ال��ي��ة  الإداري�����ة  ال�����س���ؤون  وك��ي��ل��ة 

8052555
الإن�سانية    للكليات  الأك��ادمي��ي��ة  لل�س�ؤون  اجلامعة  وكيلة 

8051555
وكيلة �س�ؤون الت�سغيل واخلدمات امل�ساندة    8053100

وكيلة عمادة �س�ؤون الطالب ل�س�ؤون الطالبات     8051447

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

وامل�ظفني - وحدة خدمات من�ض�بي اجلامعة

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

قدها

�لوقت: من ٧م �إىل ٩م

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

�ملكان: مركز كوين للمر�أة - �كتيف تامي حي �لربيع - 

�كتيف تامي حي �لنفل - �إكادميية ريال مدريد

�ليوم �لعاملي للمعلم

�لوقت: من ٨٫٣٠�ص �إىل ١٢ظ

�جلهة �ملنظمة: كلية �لرتبية

�ملكان: كلية �لرتبية مبنى ١٥ و�ل�شيد�ت بو�بة ٢�شالة 

دخول ١ مبنى ٢

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

�لوقت: من ١٠ �ص �إىل ٢٫٣٠ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦

 »عامل �لريا�شات �لإلكرتونية«

�لوقت: من ٤م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: �شركة �خلطو�ت �لثالث لتنظيم 

�ملعار�ص و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: �ل�شالت �لريا�شية �خل�شر�ء

�مللتقى �ل�شنوي �لثاين

�لوقت: من ٩�ص

�جلهة �ملنظمة: وكالة �جلامعة للتخطيط و�لتطوير

�ملكان: قاعة �لدرعية مبنى ١٧ 

�لأمن �ل�شيرب�ين للموظفني

�لوقت:  من ١٠�ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: �لدور �خلام�ص مبنى ٢٦

كنوز �ل�شني

�لوقت:  من ٨�ص �إىل ٨م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة لل�شياحة و�لرت�ث 

�لوطني-�ملتحف �لوطني

�ملكان: مركز �مللك عبد�لعزيز �لتاريخي/ �ملتحف �لوطني

�خلر�ئط �لذهنية: تطبيقات يف �لتدري�ص �جلامعي 

لع�شو�ت هيئة �لتدري�ص

�لوقت:  من ٨�ص �إىل ٢ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت٦

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

�لوقت: من ١٠ �ص �إىل ٢٫٣٠ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦

�لتخزين �ل�شحابي لع�شو�ت هيئة �لتدري�ص

�لوقت: من ٩�ص �إىل ١ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت٢

�إعد�د وكتابة �لتقارير للموظفات

�لوقت: من ٩�ص �إىل ١ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت٧

�لإعالم �جلديد للموظفني

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان:  �لدور �خلام�ص مبنى ٢٦
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11 ربيع اأول29 حمرم

19 ربيع اأول5 �سفر

8 جمادى الآخرة3 ربيع اأول

19 ربيع اأول1 �سفر

21 ربيع اأول30 �سفر

12جمادى الآخرة11 ربيع اأول

معرضدورة

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: النقاط احلاكمة.. اأ�ضا�ضيات ت�ضميم ال�ضيارة وتعبئتها

امل�ؤلف: �ضتي�ارت مي�ضي

املرتجم: �ضعيد حممد دروي�س

ال�ضنة: 1439

يعد ت�سميم ال�سيارات جزءاً من الربامج التعليمية يف مركز الفن�ن الأمريكي 

حتى العام 1930؛ مما دفع اخلريجني لالن�سمام اإىل دعم الن�ساط الت�سميمي 

اجلديد ب�سركة جرنال م�ت�رز الأمريكية. وبعد ان�سمام �سرتوثر ماكمني اإىل مركز 

لها،  املعمارية  الهند�سة  اأو  بالكامل  ال�سيارة  تخطيط  على  الرتكيز  كان  الفن�ن، 

ا من التعليم منذ البداية، وقد �سمم هذا الكتاب مل�ساعدة طالب  لتك�ن جزًءا مهمًّ

الكامل  التعرف  من خالل  ومبتكرين،  ناجحني  م�سممني  ليك�ن�ا  الفن�ن؛  مركز 

على جميع بنيات �سياراتهم وطبقاتها. 

 اخلروج من داخل ال�ضندوق

وارد  كيلي  مل�ؤلفه  ال�سندوق«  داخ��ل  من  »اخل���روج  كتاب  يقدم 

جمم�عة من امل��س�عات املرتبطة مبعارف وقيم ومهارات ممار�سة 

العمل الجتماعي يف امليدان، بالإ�سافة اإىل الأن�سطة التدريبية التي 

ت�ساعد طالب/ ة اخلدمة الجتماعية على فهم وتطبيق املمار�سة 

تقدم  التي  املجتمعية  امل�ؤ�س�سات  يف  الجتماعية  للخدمة  املهنية 

خدماتها لعمالئها، كذلك يت�سمن الكتاب وثيقتني اإحداهما امليثاق 

 CASW الجتماعيني  لالأخ�سائيني  الكندية  للجمعية  الأخالقي 

Code of Ethics والأخرى امليثاق الأخالقي للجمعية ال�طنية 
 NASW Code of الجتماعيني  لالأخ�سائيني  الأم��ري��ك��ي��ة 

Ethics والتي يتحتم على الأخ�سائي الجتماعي كممار�س ملهنة 
اخلدمة الجتماعية اأن يلتزم بال�سل�ك املهني.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

�شندوق �لبحث �لعلمي للدكتورة �إ�شر�ء �لطريفي

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ١٢ظ

�جلهة �ملنظمة: مركز بحوث �لدر��شات �لعلمية 

و�لطبية

�ملكان: معمل �حلا�شب �لآيل مبنى ٣٠ �لدور �لأول

 �ل�شعودي للمخترب�ت �لطبية

�لوقت: من ١٠:٠٠ �شباحاً �إىل ٦ م�شاًء

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

�لريا�ص

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

�لريا�شي ٢

�لوقت: من ٤م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: �شركة عني �مل�شتقبل

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

هوريكا �ل�شعودية ٢٠١٨

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

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

�لريا�ص

�ل�شعودي للنقل و�خلدمات �للوج�شتية

�لوقت: من ٨�ص �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: �شركة معار�ص �لريا�ص

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

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

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

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

�لريا�ص

 �لتاأمني �ل�شحي �ل�شعودي

�لوقت: من ٩�ص �إىل ٥٫٤٥م

�جلهة �ملنظمة: جمموعة �ملخت�ص

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

ديكوفري ٢٠١٨ - �لريا�ص

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

�ملكان: فندق �لفي�شلية, �لريا�ص

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

�لوقت: من ١م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �ل�شدمي �ملا�شي

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

�لريا�ص

ومك�ص �لثاين ع�شر

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

�ملكان: فندق �لفور�شيزنز, �لريا�ص

+++++++++

 �ل�شعودي �لدويل لل�شيدلة 

�لوقت: من ١٠:٠٠ �شباحاً �إىل ٦ م�شاًء

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

�لريا�ص

�ل�شعودي ل�شناعة �لجتماعات

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

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

�لريا�ص

حمرم
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�أجريت  م�سحية  در����س��ة  �أك���دت 

و�أع�����س��اء  �لطلبة  م��ن  عينة  ع��ل��ى 

�سعود  �مللك  �لتدري�س بجامعة  هيئة 

بعنو�ن »دور �لعالقات �لعامة يف بناء 

�لتعليم«  ل��وز�رة  �ملوؤ�س�سية  �ل�سمعة 

�حلكومية  �مل��وؤ���س�����س��ات  جن���اح  �أن 

ما حتققه  على  يتوقف  ال  و�الأهلية 

من  تتمكن  مل  �إذ�  �إجن�����از�ت،  م��ن 

�لفئات  �إىل  �الإجن���از�ت  تلك  �إب���ر�ز 

�مل�ستهدفة من جمهورها و�ملتعاملني 

�خلدمات  عر�س  خ��الل  م��ن  معها 

و�ملتابعة،  �لتطوير  وبر�مج  �ملقدمة، 

�الت�سال  بو�سائل  �ل�سالت  وتوطيد 

حلقة  ت�سكل  بذلك  وهي  �ملختلفة، 

�ت�سال وتو��ساًل ن�سطاً، و�أد�ة تفاعل 

د�خل �ملوؤ�س�سة وخارجها.

و�أ�سارت �لدر��سة �لتي تقدمت بها 

�لباحثة منى بنت من�سور �مل�سعودي، 

�أن  �إىل ق�سم �الإعالم بكلية �الآد�ب، 

�ت�سايل  كن�ساط  �لعامة  �لعالقات 

�الأهمية  بالغ  دور�ً  ت���وؤدي  و�إد�ري 

باعتبار  �ملنظمات،  �سمعة  بناء  يف 

�الإد�ر�ت  م��ن  و�الت�����س��ال  �الإع����الم 

مع  بالتعاون  تعمل  �ل��ت��ي  �حليوية 

�سمعة  ب��ن��اء  يف  �الأخ���رى  �الإد�ر�ت 

حيوية  �أدو�ر  �إليها  وتُ�سند  �ملنظمة، 

�مل�سرقة  �ل�����س��ورة  ب���اإب���ر�ز  تتعلق 

خدمات  من  تقدمه  وما  للموؤ�س�سة 

�إيجاباً  بدوره  ينعك�س  ما  ملجتمعها، 

على حت�سني �ل�سمعة �ملوؤ�س�سية لها.

و�أث���ن���ت �ل���در�����س���ة ع��ل��ى حجم 

�لرب�مج �لتي تقدمها وز�رة �لتعليم، 

برنامج خادم �حلرمني  و�ملتمثلة يف 

�ل�����س��ري��ف��ني ل��الب��ت��ع��اث �خل��ارج��ي، 

وبرنامج  بالبعثة،  �اللتحاق  وبرنامج 

�إىل  باالإ�سافة  �لد�خلي،  �البتعاث 

للطالب  تقدمها  �ل��ت��ي  �لفعاليات 

يف  �أ�سا�سًيا  دوًر�  خاللها  وت���وؤدي 

بناء و�إد�رة �سمعة �ملنظمة، وال�سيما 

عليها  تطر�أ  �لتي  �الأزم���ات  ظل  يف 

موؤخر�ً، و�لتي قد توؤثر �سلباً عليها.

�إىل  �ل��در����س��ة  عينة  وخ��ل�����س��ت 

وز�رة  �إدر�ًك��ا يف  �الأن�سطة  �أك��ر  �أن 

�لتميز،  ج��ائ��زة  يف  تتمثل  �لتعليم 

�خلارجي  �الب��ت��ع��اث  برنامج  يليها 

�أك��ر  �أن  كما  وبعثتك«،  »وظيفتك 

�لو�سائل �ملعتمدة لدى عينة �لدر��سة 

�مل��ع��ل��وم��ات عن  �حل�����س��ول على  يف 

وز�رة �لتعليم كانت يف موقع �لوز�رة 

�الإلكرتوين.

هيئة  �أع�ساء  �آر�ء  حيادية  ورغم 

�جلامعيني  و�ل���ط���الب  �ل��ت��دري�����س 

�لعاطفي  والئهم  ح��ول  �ل�سعوديني 

�سمة  �أب��رز  ج��اءت  �لتعليم،  ل���وز�رة 

�سخ�سية �عتبارية متيزت بها وز�رة 

وهي  �لدر��سة  لعينة  وفقاً  �لتعليم 

»�ملو�سوعية«.

و�أب����رزت �ل��در����س��ة �ل���دور �ل��ذي 

بناء  يف  �الت�����س��ال  �إد�رة  ب��ه  ت��ق��وم 

�لتعليم،  ل��وز�رة  �ملوؤ�س�سية  �ل�سمعة 

�ال�سرت�تيجيات  �أك��ر  متثلت  حيث 

تقليل  يف  ��ستخد�ماً  �الإ�سالحية 

حجم  من  و�الت�سال  �الإع��الم  �إد�رة 

�مل�����س��ك��ل��ة، وت�����س��غ��ره��ا يف ح��ال 

�الأزمات �لتي تو�جهها �لوز�رة.

وق���د �أ����س���ارت ن��ت��ائ��ج �ل��در����س��ة 

بناء  ت��دع��م  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��الق��ات  �أن 

لوز�رة  �ملوؤ�س�ساتية  �لهوية  وتر�سيخ 

�لتعليم. كما �أظهرت وجود دور بارز 

للعالقات �لعامة يف بناء �سمعة وز�رة 

�لتعليم و�حلفاظ عليها.

�لدور  فهم  ب�سرورة  �أو�ست  فيما 

�الإع���الم  �إد�رة  ملوظفي  �حلقيقي 

و�الت�سال بوز�رة �لتعليم، و�ال�ستفادة 

�الإع���الم  و���س��ائ��ل  م��ن  �أك���رب  ب�سكل 

�لتي  �الجتماعي  �لتو��سل  ومو�قع 

مع  �أكرب  تو��سل  حتقيق  �ساأنها  من 

وعي  وتكثيف  �خلارجي،  �جلمهور 

و�خلدمات  باالأن�سطة  �مل�ستفيدين 

�ملقدمة.

الحمالت اإلعالمية

�أ. د. حنان �أحمد �سليم

ح��ن��ان  د.  �أ.  ك����دت  �أ

���س��ت��اذ  �أح��م��د ���س��ل��ي��م، �أ

�مللك  بجامعة  �الإعالم 

�ل��ري��ا���س  يف  ���س��ع��ود 

����س���ي���وط  وج���ام���ع���ة �أ

ك��ت��اب��ه��ا  يف  مب�����س��ر، 

�جل��دي��د »�حل��م��الت 

�الإع�����الم�����ي�����ة ع��رب 

�الإع�����الم �جل��دي��د« 

�أن �الإعالم �جلديد 

نوعية  نقلة  �أحدث 

�جلمهور  حياة  يف 

م��ق��ارن��ت��ه��ا  مي���ك���ن  ال 

حيث  �ل�سابقة،  �لتقليدية  �الإعالم  بو�سائل  بعالقته 

وثقافية  �جتماعية  منظومة  و�ل�سبكية،  �ملعلوماتية  فر�ست 

�العتبار. يف  توؤخذ  �أن  يجب  جديدة،  و�قت�سادية  و�سيا�سية 

الكتاب اأهمية 

حول  و�سفية  ي��ة  روؤ تقدمي  يف  �لكتاب  هذ�  �أهمية  تتمثل 

مو�سوع يت�سف باحلد�ثة و�الأهمية يف �لدر��سات �الإعالمية، 

و�سماتها  �الإعالمية  �حلمالت  ماهية  الكت�ساف  كمحاولة 

�الت�سالية  لعنا�سرها  �لتخطيط  وكيفية  وخ�سائ�سها 

لتقدمي  �إ�سافة  �جلديد،  �الإع��الم  عرب  لت�سميمها  �لالزمة 

حول  �الإعالمية  �حلمالت  مل�سممي  ممنهجة  م�ستقبلية  روؤية 

من  وموؤثرة  مميزة  �إعالمية  حمالت  وت�سميم  �إعد�د  كيفية 

�جلديد. �الإعالم  خالل 

و�صفية روؤية 

�جلديد  �الإع��الم  �أدو�ت  توظيف  لكيفية  �لكتاب  وتطرق 

يف  �لتقنية،  وتطبيقاته  ومقوماته  و�سائله  �خ��ت��الف  على 

ناجحة  �إعالمية  حمالت  تكون  لكي  �الإعالمية  �حلمالت 

فردية  حمالت  كانت  �سو�ء  �جلديد،  �الإع��الم  عرب  وموؤثرة 

�أو  حكومية  ملنظمات  تابعة  �أو  موؤ�س�سية  �أو  فردية  �سبه  �أو 

�لعالقات  حمالت  حول  و�سفية  روؤية  وقدم  حكومية،   غر 

�لعالقات  توظيف  وكيفية  �جل��دي��د  �الإع���الم  ع��رب  �ل��ع��ام��ة 

�الإعالمية. حمالتها  يف  �جلديد  �الإعالم  الأدو�ت  �لعامة 

اجتماعية متوالية 

�لتقنية  �أن  �إىل  �لكتاب  هذ�  يف  �سليم  حنان  د.  �أ�سارت 

متو�لية  ولكنها  علمي،  الكت�ساف  جم��رد�ً  تطبيقاً  تعد  مل 

و�الت�ساالت  �ملعلومات  تقنية  جعلت  وثقافية  �جتماعية 

�ل��ذي  �ل�سحفي  �ل��ه��رم  �سكل  وق��و���س��ت  تفاعلية،  �سبكة 

�لنخب  كانت  فقد  ومنهاجاً،  فل�سفة  �أو  رم��ز�ً  د�ئ��م��اً  ظ��ل 

طريقة  يف  مت��ام��اً  وتتحكم  �ملعلومات  متتلك  و�ملوؤ�س�سات 

�أح��ادي  طويلة  لعقود  �الت�����س��ال  وظ��ل  وت��دف��ق��ه��ا،  عر�سها 

�الجتاه دون �أن يكون للجمهور �أي رد فعل �أو تو�جد تفاعلي 

�الت�سالية. �لعملية  يف 

تقنية اإعالمية  ثورة 

»�ل��ن��ظ��ام  ع�سر  ن��ه��ى  �أ �جل��دي��د  �الإع���الم  �أن  و�أو���س��ح��ت 

ي�سبح  ب��اأن  للجمهور  و�سمح  �الجت���اه«  �أح���ادي  �الإع��الم��ي 

�الإعالمية،  �لر�سائل  ون�سر  وتبادل  نتاج  �إ يف  ن�ساطاً  �أك��ر 

من  �ست�سله  �لتي  �لر�سائل  ون��وع  وك��م  حجم  يف  و�لتحكم 

باتت  وعليه  �ملحمولة،  و�حلا�سبات  �لذكية  �لهو�تف  خالل 

ثورة  بو�سفه  �جلديد  لالإعالم  تنظر  �الإعالمية  �لدر��سات 

متخ�س�سة  علمية  �أ�س�س  و���س��ع  تتطلب  وتقنية  �إع��الم��ي��ة 

و�سماته  طبيعته  م��ع  ت��ت��و�ف��ق  ج��دي��دة  �إع��الم��ي��ة  ون��ظ��ري��ات 

. ئ�سه وخ�سا

ومعايري خ�صائ�ص 

عرب  �الإعالمية  �حلمالت  على  كتابها  يف  �سليم  د.  وركزت 

وخ�سائ�س  �سمات  لها  �أن  �إىل  م�سرة  �جل��دي��د،  �الإع���الم 

و��سح  دور  لها  وليكون  و�لنجاح  للفاعلية  ومعاير  و�أهد�ف 

مو�طن  �أي  �أن  �إىل  ولفتت  �ل��ع��ام،  �ل���ر�أي  على  �لتاأثر  يف 

�أن  �إعالمية،  منظمة  �أو  موؤ�س�سة  الأي  ينتمي  يكن  مل  لو  حتى 

ر�سالة  على  تنطوي  �إعالمية  حملة  �ساحب  ذ�ته  هو  يكون 

ور�ء  من  ي�سعى  حمددة  �أهد�ف  وله  ن�سرها  يريد  �إعالمية 

لتحقيها. حملته 

قــــــــــــــــرأت لك..

ب��ي��ن��ت رئ��ي�����س��ة ب��رن��ام��ج �الأم����ان 

�الأ�سري �الأمرة عادلة بنت عبد�هلل 

�لدر��سات  �ملتوقع - ح�سب  �أنه من 

ع��دد  ي��رت��ف��ع  �أن   - و�الإح�������س���اء�ت 

�مل�سنني يف �ململكة �إىل 10 يف �ملئة 

 ،2025 ع��ام  يف  �ل�سكان  ع��دد  من 

ع��ام  يف  �مل��ئ��ة  يف   13 ن��ح��و  و�إىل 

�ملئة  4.8 يف  كانت  ما  بعد   ،2050
عام 2000.

لقاء  يف  �لربنامج  رئي�س  و�أك��دت 

للوقاية  �ل�ساد�س  �لوطني  �خل��رب�ء 

ب�سعار  �مل�سنني  ���س��د  �ل��ع��ن��ف  م��ن 

�سعود  �مللك  جامعة  يف  »�إح�����س��ان« 

موؤخر�ً،  بالريا�س  �ل�سحية  للعلوم 

للوقاية  روؤي���ة  ط��رح  ���س��رورة  على 

�لعنف  �سرر  من  باحلد  و�الإ�سهام 

�سد �مل�سنني.

�سمنت  �مل��م��ل��ك��ة  �أن  و�أردف������ت 

�الإ���س��اءة  باعتبار  �مل�سنني  ح��ق��وق 

وذلك  فاعلها،  يعاقب  �إليهم جرمية 

��ست�سعار�ً الأهمية �لرت�بط و�لتالحم 

للم�سنني،  �لرعاية  وتوفر  �الأ�سري 

وعماًل  رباين  الأمر  ��ستجابة  وذلك 

خالل  م��ن  �الإ���س��الم��ي��ة  بال�سريعة 

عليه  �هلل  �سلى   – �لر�سول  حديث 

و�سلم- »لي�س منا من مل يوقر كبرنا 

ويرحم �سغرنا«.

على  بالعمل  �ل��ربن��ام��ج  وط��ال��ب 

تغطية خمتلف مناطق �ململكة بدور 

دمج  على  و�لعمل  �مل�سنني،  رعاية 

فر�س  وتوفر  �ملجتمع،  يف  �مل�سنني 

�الأن�سطة  خمتلف  يف  لهم  �مل�ساركة 

نو�ٍد  وفتح  �الجتماعية،  و�ملنا�سبات 

بر�سوم  �ل�����س��ن  ل��ك��ب��ار  �الأح���ي���اء  يف 

طالب  كما  حاجاتهم،  توفر  رمزية 

ب�سرورة �سمول حماية �مل�سنني بن�س 

�سريح يف نظام �حلماية من �الإيذ�ء 

خا�س  نظام  �إ�سد�ر  �أو  �ململكة  يف 

لهم.

و�أو����س���ح���ت �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

�لوطني  �الأ���س��ري  �الأم���ان  لربنامج 

معظم  �أن  �مل��ن��ي��ف  م��ه��ا  �ل��دك��ت��ورة 

�أب��ح��اث �لعنف �الأ���س��ري رك��زت يف 

�ملوجه  �لعنف  در��سة  على  بد�يتها 

نحو �لزوجات و�الأطفال، ومل تتطرق 

حتى  �مل�سنني  �سد  �لعنف  مل�سكلة 

و�سددت  �ملا�سي،  �لقرن  �سبعينات 

ع��ل��ى ���س��رورة �ت��خ��اذ �الإج�����ر�ء�ت 

�سد  �لعنف  م��ن  للوقاية  �ل��الزم��ة 

�مل�سنني.

م�سطلح  �أن  على  �ملنيف  و�أكدت 

الأول  �مل�سنني« ظهر  معاملة  »�إ�ساءة 

�لطبية  �لعلمية  �مل��ج��ل��ة  يف  م���رة 

ب��ع��ب��ارة   1975 ع���ام  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 

»���س��رب �الأج�������د�د«، وذك����رت �أن 

�مل�سنني  �أع���د�د  يف  �زدي���اد�ً  هناك 

يف �أمركا و�أوروبا، وبخا�سة خالل 

�ملتوقع  ومن  �ملا�سية،  عاماً  �ل�20 

�أن يرتفع عدد �لذين يتجاوزون 60 

 2025  -  1995 عامي  بني  عاماً 

بليون   1.2 �إىل  مليوناً   542 م��ن 

ن�سمة يف �لعامل، يعاين 4 �إىل 7 يف 

�ملئة منهم من �لعنف.

وت�����س��م��ن �ل��ل��ق��اء جم��م��وع��ة من 

ق�سية  ناق�ست  �لعلمية  �جلل�سات 

ثالث  و�سمل  �مل�سنني،  �سد  �لعنف 

�مل�سن يف  جل�سات علمية يف حقوق 

�الأنظمة �ل�سعودية وما يرتتب عليها 

�لعنف،  من  للوقاية  ت�سريعات  من 

�لوقاية  يف  ودورها  �مل�سنني  ورعاية 

�ل��ع��ن��ف، ودور �مل��وؤ���س�����س��ات يف  م��ن 

متكني �مل�سنني.

�لتاأكيد  على  �لربنامج  و�أو���س��ى 

و�أنظمة  ت�سريعات  �إ�سد�ر  باأهمية 

�مل�سنني،  وحماية  برعاية  متعلقة 

�الإي��ذ�ء  من  �حلماية  نظام  وتفعيل 

لي�سمل فئة �مل�سنني، وتوعية �لعاملني 

باإلز�مية  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 

رفع  و���س��رورة  �لعنف،  عن  �لتبليغ 

�مل�سنني  بحاجات  �ملجتمعي  �لوعي 

عرب و�سائل �الإعالم وت�سليط �ل�سوء 

على مظاهر �لعنف �سد كبار �ل�سن 

وعو�قبه.

للجهات  معر�ساً  �للقاء  و�سمل 

�مل�����س��ارك��ة ب���ال���ن���دوة، وه���ي م��رك��ز 

وجمعية  �الجتماعي،  �سلمان  �مللك 

�ل�سعودية  و�جل��م��ع��ي��ة  �ل��زه��امي��ر، 

ومدينة  »وقار«،  �ل�سن  كبار  مل�ساندة 

�الإن�سانية،  عبد�لعزيز  بن  �سلطان 

للحرف  �لتعاونية  �أ�سايل  وجمعية 

�جلمعيات  م��ن  وغ��ره��ا  �ل��ي��دوي��ة، 

�خلرية �ملهتمة بامل�سنني.

حديثة  علمية  در����س��ة  ك�سفت 

متثل  ع�سو�ئية  عيِّنة  على  �أجريت 

�سكان �ململكة من �الأطفال و�ل�سباب 

من �سن �لوالدة حتى �سن 19 �سنة، 

وكتلة  �ل��ق��ام��ة،  وط���ول  �ل����وزن،  �أن 

�لذين  �ل�سعوديني  لالأطفال  �جل�سم 

تقل �أعمارهم عن 36 �سهًر� �رتفعت 

مقارنة بالدر��سات �ل�سابقة.

�لتي حظيت  �ل��در����س��ة  وه��دف��ت 

ب��دع��م ورع���اي���ة م��ن م��دي��ن��ة �مللك 

�إىل  و�لتقنية،  للعلوم  عبد�لعزيز 

�إيجاد معدالت �لنمو �لطبيعي لدى 

من  �ل�سعوديني  و�ملر�هقني  �الأطفال 

�لوالدة حتى �سن 19 عاًما، و�إيجاد 

�ملعدالت �لطبيعية لبع�س �ملوؤ�سر�ت 

�ل��دم،  �سغط  مثل  �ملهّمة  �حليوية 

وحجم �لكبد، وكتلة �جل�سم، ومعدل 

�نت�سار �مل�سكالت �ل�سحية �ملزمنة.

�أجر�ها  �لتي  �لدر��سة  و�أو�سحت 

فريق بحثي من جامعة �مللك �سعود 

�ل��دك��ت��ور حم��م��د عي�سى  ب��رئ��ا���س��ة 

�حلالة  يف  ن�سبيًّا  حت�سًنا  �مل����وز�ن، 

�لع�سر  خ��الل  ل��الأط��ف��ال  �ل�سحية 

�أقل  تز�ل  ال  بينما  �ملا�سية،  �سنو�ت 

�لتي  ب��ال��در����س��ات  مقارنتها  ع��ن��د 

�أجريت بالواليات �ملتحدة �الأمريكية 

لعام 2000م، حيث لوحظ �النخفا�س 
�أي�ساً لدى �الأطفال و�ل�سباب بني �سن 

عامني �إىل 19 عاًما.

دور كبير إلدارة اإلعالم واالتصال في بناء السمعة

10٪ من سكان المملكة عام 2025 مسنون

ارتفاع أوزان وأطوال األطفال السعوديين دون 3 سنوات
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اأكرث االأن�شطة اإدراًكا »جائزة التميز« يليها برنامج االبتعاث »وظيفتك وبعثتك«

طالبت ب�شمولهم يف نظام »احلماية من االإيذاء« اأو اإ�شدار نظام خا�ص لهم
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الذاكرة القوية حلم ي�سعى اإليه الكثري من طالب العلم، والذاكرة 

بع�ض  هناك  يكت�سبها،  اأن  لالإن�سان  وميكن   موروثة  لي�ست  القوية 

البع�ض  بينما   القراءة،  العلم عن طريق  الأ�سخا�ض ميكنه حت�سيل 

ميكنه التح�سيل عن طريق ال�سماع اأو  الكتابة اأو امل�ساهدة »الذكاء 

الب�سري«.

ويعد الذكاء الب�سري »الذاكرة الفوتوغرافية« اأقوى اأنواع الذاكرة 

التي يعتمد عليها العقل يف تنمية قدراته املعرفية، فال�سخ�ض الذى 

التي  امل�ساهد  ا�سرتجاع  على  القدرة  لديه  فوتوغرافية  ذاكرة  ميتلك 

راآها م�سبقاً بتفا�سيل دقيقه وكاأنه ينظر اإىل �سورة فوتوغرافية وي�سفها، وقد  

للتي يقراأها  املقابلة  ال�سفحة  ال�سافعي رحمه اهلل كان يغطي  الإمام  اأن  روي 

حتى ل يحفظها ول تتداخل لديه املعلومات من ال�سفحتني اإن راآهما معاً وهذا 

دلله على امتالكه رحمه اهلل ذاكرة فوتوغرافية قوية.

يعد منط احلياة ال�سحي مثل احل�سول على �ساعات نوم كافية ليال وتناول 

الغذاء ال�سحي املتوازن واخل�سار والفاكهة واملك�سرات والإكثار من �سرب املاء، 

من معززات الذاكرة كما اأن  ممار�سة التمارين الريا�سية واليوغا يطرد الطاقة 

يف  مبا  اجل�سم  اأنحاء  جميع  يف  ال��دم  �سخ  يف  وي�ساعد  اجل�سم  من  ال�سلبية 

ذلك الدماغ. كما اأن ممار�سة الألعاب التي تتطلب قدراً من الذكاء 

كال�سطرجن، وممار�سة القراءة، ومعرفة املزيد عما يدور حول الإن�سان 

مع  التوا�سل  على  واحلر�ض  واملجتمع،  والدين  والعلوم  الثقافة  يف 

الأ�سدقاء من عوامل حت�سني الذاكرة. 

واجعل  كر�سي  على  اجل�ض  لديك  الفوتوغرافية  الذاكرة  ولتعزيز 

والر�سومات  بال�سور  مليئة  اأو جملة  كتاباً  اأمامك طاولة �سع عليها 

التو�سيحية، واأغلق عينيك وافتح الكتاب على اأي �سفحة دون النظر 

اإليها، انظر اإىل ال�سفحة بعيون مغلقة ثم افتح عينيك واأغلقها ثالث 

راأيتها عن  التي  ال�سور  تذكر  وحاول  باإغالقهما  تنتهي  �سديدة  ب�سرعة  مرات 

طريق الألوان والأحجام والأ�سكال. اإذا مل تتذكر ابداأ بالتفكري يف الأ�سياء ذات 

الأهمية داخل ال�سفحة مثل الأ�سياء ذات الألوان الزاهية اأو الأحجام الكبرية، 

وهكذا حتى تتذكر اأغلب ال�سور، كرر التمرين مع �سور اأخرى و�ستتطور الذاكرة 

وتزداد  الب�سري،  الذكاء  اإىل  و�ست�سل  الوقت  مرور  مع  عندك  الفوتوغرافية 

القدرات املعرفية والتح�سيل الدرا�سي لديك ويتم النجاح والتفوق باإذن اهلل.

اأ. د. جمال الدين اإبراهيم هري�سه

كلية ال�سيدلة

ال�سداقات  وتكوين  الأ���س��دق��اء  ك�سب  يعد 

ومن  والكبري،  لل�سغري  الأهمية  �سديد  اأم���راً 

توجيه  واملربني  الأم��ور  اأولياء  على  ال�سروري 

الأطفال لختيار الأ�سدقاء املنا�سبني والتعرف 

وقته  ال��ط��ف��ل  يق�سي  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال  ع��ل��ى 

ودعم  �سداقات  تكوين  على  مل�ساعدته  معهم، 

ال�سداقات النا�سئة.

على  يحر�ض  اأن  �سخ�ض  ك��ل  على  وي��ج��ب 

واهتماماتهم  ميولهم  ح�سب  اأ�سدقائه،  اختيار 

ودرجة التوافق الفكري والعمري معهم، ويتطلب 

يف  وب��ع��ًدا  التفكري  يف  مرونة  الختيار  ح�سن 

املواقف  مع  تعامل  ،ح�سن  النظر 

مع  املختلفة،  احلياتية  والتجارب 

الأخ���ذ يف الع��ت��ب��ار ع��دم وج��ود 

�سخ�ض كامل اأو منا�سب يف جميع 

النواحي.

الأن�سطة  يف  ال�سرتاك  ويوفر 

ومنها  منهجية،  ال��ال  اجلماعية 

والثقافية  والجتماعية  الريا�سة 

اأف�����س��ل ف��ر���س��ة ل��ل��ت��ع��رف على 

الأ�سخا�ض  بني  ال�سداقات  وتكوين  الأ�سدقاء 

ذوي التفكري والهتمامات املت�سابهة واملتقاربة 

الأ�سخا�ض  ملقابلة  اأكرب  فر�سا  يعطي  اأنه  كما 

واإجراء حوارات ونقاات هادفة معهم ت�سهم يف 

تعزيز ال�سخ�سية واجلوانب الإيجابية.

بني  امل��وازن��ة  اأهمية  اإىل  التنبيه  يفوتنا  ول 

ال��وق��ت الج��ت��م��اع��ي وال���ف���ردي، ح��ي��ث يجب 

يف  تزدهر  �سخ�سيات  هناك  ب��اأن  نعرتف  اأن 

من  كنت  فاإن  الجتماعات،  يف  وتخبو  العزلة، 

اأولئك الأ�سخا�ض فعليك باملوازنة بني الأمرين 

والرتكيز على ق�ساء اأوقات ممتعة ومفيدة مع 

الأقران والأ�سدقاء.

كيف أبدأ الحديث مع الغرباء؟

للبدء باحلديث مع �سخ�ض غريب ل يف�سل اأن تبداأ باحلديث 

مع �سخ�ض غا�سب اأو م�سغول حتى ل تواجه ما ل يليق من رّد فعل 

اأو جتاهل، كما ل يف�ّسل التعليق على اأّي اأمر �سلبي يتعلّق بالطرف 

الآخر حتى ل ياأخذ انطباعاً �سيئاً عنك.

- التوا�سل العيني: ويكون بالنظر لل�سخ�ض ومالقاته بابت�سامة 

لطيفة، وعدم الندفاع للحديث املبا�سر معه حتى ل يرتاب ويقلق، 

ويف حال بادلنا الطرف الآخر بالبت�سامة فاإّنه يف الغالب يكون قد 

لحظ وجودنا من قبل، لذلك ميكننا اإلقاء التحية عليه وال�سوؤال 

عن اأحواله.

ب�سرط  لكن  بال�سوؤال  حديثك  تبداأ  اأن  احلديث: ميكن  بدء   -

احرتامها  من  بّد  ل  �سخ�ض خ�سو�سية  لكّل  اأّن  دائماً  تتذّكر  اأن 

وعدم التعّدي عليها، ومن اجلدير بالذكر اأّنه يجب جتّنب احلديث 

عن امل�سكالت ال�سخ�سية، والدين، والطالق، والعلل ال�سحية، ويف 

اأن ن�سغط  اأّي �سوؤال فال يجب  اإجابة  ال�سخ�ض عن  حال اعتذر 

باحلديث عن  اأخرى وهي  بطريقة  بدء احلوار  كما ميكن  عليه. 

اأمور عاّمة مثل �سغط العمل، اأو حالة الطق�ض.

فر�سة  الآخ��ر  الطرف  باإعطاء  ذلك  ويكون  احل��وار:  تبادل   -

للتحدث واإبداء الراأي، كما يجب احرتام وجه نظره يف اأّي مو�سوع 

اأّي  دون حدوث  وت�ستمر  ناجحة  العالقة  تكون  كانت حتى  مهما 

م�ساكل اأو اإحراج بني الطرفني.

- الإط�����راء: جل���ذب الن��ت��ب��اه مي��ك��ن الإط�����راء ع��ل��ى مالب�ض 

اأو ربطة  واإك�س�سوارات ال�سخ�ض الذي تتحدث معه مثل ال�ساعة 

العنق ب�سكٍل لئق؛ وذلك بهدف اإ�سعاره بالتميز والتاأّلق، مما يجعله 

مرتاحاً وم�ستمتعاً باحلديث معك.

اأنواعها،  امل�ساعدة باختالف  امل�ساعدة: ميكن تقدمي  - تقدمي 

الطرف  عند  �سخ�سيتك  ع��ن  ج��ي��داً  انطباعاً  ي��رتك  ذل��ك  لأّن 

الآخر، ويكون مفتاحاً للخو�ض يف مو�سوعات خمتلفة ح�سب نوع 

امل�ساعدة.

سيـــن 
وجيم

الذاكرة الفوتوغرافية والتحصيل الدراسي

واإبداعه  ذكاءه  يكت�سف 

»دع��وين  وي��ق��ول:  بنف�سه 

و�ساأين ل حتبطوين«.

هناء �سقر العنزي

ماج�ستري اأ�سول 

الرتبية

أفضل تعليق

فكر خارج 
الصندوق

فنون كسب األصدقاء

»احرتامك للنا�ض ل يعني اأنك بحاجة لهم، بل 

تلك اأخالقك حتى اإن كانوا ل ي�ستحقون«.

جربان خليل جربان

�ساعر وكاتب ور�سام لبناين عربي من اأدباء و�سعراء املهجر »1883 - 1931م«.
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العجمي: ظاهرة جوية 
تؤدي الرتفاع درجة الحرارة 
وتستمر لمدة ثالثة شهور

المطيري: ظاهرة مناخية تؤدي 
لشدة هبوب الرياح واألعاصير 

في المحيط الهادئ

السليم: ظاهرة مدارية تحدث 
بسبب هبوب رياح شديدة على 

المحيطات والبحار

ا�ستطالع: نواف اخلمي�س 

طبيعية  ظاهرة  �أق��وى  �ملناخية  �لنينو  ظاهرة  تعترب 

وهي  �جل��وي��ة،  ل���أر���ص��اد  وف��ق��اً  �ل��ع��امل،  لها  يتعر�ض 

يف  �صنو�ت  ث���ث  كل  حت��دث  طبيعية  مناخية  ظاهرة 

�ملحيط �ل��ه��ادئ، ت���وؤدي الرت��ف��اع درج��ة ح���ر�رة �صطح 

�لظاهرة  هذه  ت�صتمر  وقد  مئوية،  درجة   0.5 �ملحيط 

�ل�صمايل  �لق�صم  لت�صخني  نتيجة  �صنو�ت،  خم�ض  ملدة 

من �ملحيط �لهادئ، وتت�صبب يف تبدالت مناخية يف كل 

�لكرة �الأر�صية، تتمثل يف �جلفاف و�لفي�صانات وتدمري 

عن  �جلامعة  يعرف ط�ب  فماذ�  �لزر�عية،  �ملحا�صيل 

هذه �لظاهرة؟

�لط�ب  م��ن  جمموعة  على  �ل�����ص��وؤ�ل  ه��ذ�  طرحنا 

ورجعنا باحل�صيلة �لتالية..

ظاهرة جوية

�صعد �لعجمي من كلية �الآد�ب ق�صم �لتاريخ، عرب عن 

�هتمامه باملو�صوع فور طرح �ل�صوؤ�ل عليه، وقال: رغم 

�أين ال �أمتلك �لعديد من �ملعلومات حول هذه �لظاهرة، 

ظاهرة  �أنها  و�أعتقد  عنها،  ب�صيط  ت�صور  ل��دي  �إمن��ا 

معينة  بن�صبة  �حل��ر�رة  درجة  الرتفاع يف  ت��وؤدي  �جلوية 

وت�صتمر ملدة ث�ثة �صهور. 

اأعا�سري مدمرة

عن  عرب  فقد  �لعلوم  كلية  من  �ل�صليم  رم�صان  �أم��ا 

مد�رية  جوية  ظاهر  هي  �لنينو  ظاهرة  ب��اأن  �عتقاده 

بحرية حتدث ب�صبب هبوب رياح �صديدة على �ملحيطات 

غزيزة  و�أمطار  في�صانات  حدوث  يف  وتت�صبب  و�لبحار 

و�صيول وقد تتحول �إىل �أعا�صري مدمرة ال ميكن توقع 

نتائجها و�الأ�صر�ر و�خل�صائر �ملادية و�لب�صرية �لتي تنتج 

عنها.

�سدة الرياح

من جانبه �أو�صح عبد�لكرمي �ملطريي من كلية �الآد�ب 

ق�صم �لتاريخ، �أنه مل يقر�أ �صابقاً عن هذه �لظاهرة ومل 

يتخ�ص�ض بها ولي�ض لديه معلومات موؤكدة حولها، لكن 

�صبق و�ن �صمع عنها يف �إحدى �ملحا�صر�ت ويعتقد �أنها 

ظاهرة جوية توؤدي ل�صدة �لرياح يف �ملحيط �لهادئ.

�لعلوم:  كلية  من  عبد�لرحمن  نايف  قال  جهته  من 

قيم  تغري  نتيجة  يحدث  بحري  �إع�صار  �أن��ه��ا  �أعتقد 

�ل�صاحلية  �ملياه  ت�صبح  عندما  وذلك  �جل��وي؛  �ل�صغط 

�أكرث دفئاً يف �ملحيط �لهادئ �ال�صتو�ئي �ل�صرقي، وتندفع 

�لرياح �لتجارية بقوة غرباً عرب �ملحيط �لهادئ وتت�صبب 

مرت  ن�صف  مب��ق��د�ر  �لبحر  �صطح  م�صتوى  �رت��ف��اع  يف 

تقريباً عن �مل�صتوى �لطبيعي.

هذا األسبوعسؤالـــــــــــــــ

ماذا تعرف عن ظاهرة النينو!

ظاهرة النينو بني املفهوم وامل�سطلح والأ�سباب والتوقعات

�أو�صح �لدكتور حممد �ل�صيد حافظ، �أ�صتاذ �ملناخ �لتطبيقي بق�صم �جلغر�فيا 

�لهيدرولوجية  �لظو�هر  من   »El Nino« �لنينو  ظاهرة  �أن  �الآد�ب،  كلية 

ترتبط  مناخية  ذبذبات  عن  تن�صاأ  �لعاملي؛  �ملناخ  �أح��و�ل  يف  �ملوؤثرة  �ملناخية 

بدرجات حر�رة �ملياه �ل�صطحية للمحيط �لهادي وبالتيار�ت �ملائية �لد�فئة.

املفهوم

يف  �لد�فئة  �ملياه  و�نتقال  حترك  عند  عام  بوجه  حتدث  �أنها  و�أو�صح 

ما  �ال�صتو�ئية  �لد�ئرة  على  تقع  و�لتي  �لهادي،  باملحيط  �ملد�رية  �ملناطق 

بني �ل�صاحل �لغربي لقارة �أمريكا �جلنوبية و�ل�صاحل �ل�صرقي لقارة �آ�صيا 

و�ل�صمايل �ل�صرقي لقارة �أ�صرت�ليا، وفيها تتحرك �ملياه باالجتاه �ل�صرقي 

حتى تبلغ �صو�حل �لبريو و�الكو�دور يف �أمريكا �جلنوبية، مما تت�صبب يف 

تغري�ت مناخية وبيئية �صديدة يف خمتلف �أنحاء �لعامل.

امل�سطلح

�أما من حيث �مل�صطلح فكلمة �لنينو تعني �لطفل باالإ�صبانية، ن�صبة �إىل 

�لطفل �ملقد�ض »�مل�صيح عليه �ل�ص�م«، وهو م�صطلح ��صتخدمه �ل�صيادون 

على �صو�حل بريو و�الإكو�دور للداللة على تيار �ملحيط �لهادي �لد�فئ وما 

يجلبه من �أمطار غزيرة؛ حيث حتدث ظاهرة �لنينو يف وقت �أعياد �ملي�د 

وت�صتمر لعدة �صهور.

الأ�سباب

�أما عن كيفيرّة حدوث ظاهرة �لنينو، فتحدث نتيجة تغريرّ يف قيم �ل�صغط 

�لهادئ  �ملحيط  يف  دفئاً  �أك��رث  �ل�صاحلية  �ملياه  ت�صبح  فعندما  �جل��وي؛ 

�لرياح  تندفع  وعليه  ينخف�ض،  �جلوي  �ل�صغط  فاإن  �ل�صرقي؛  �ال�صتو�ئي 

�لتجارية بقوة غرباً عرب �ملحيط �لهادئ �ملد�ري يف �ملنطقة �لو�قعة ما بني 

مد�ري �جلدي و�ل�صرطان، ثم تقوم �لرياح بدفع �ملياه �ل�صطحية �لد�فئة 

نحو غرب �ملحيط �لهادئ يف �ملنطقة �لو�قعة بني �آ�صيا و�أ�صرت�ليا، وتت�صبب 

�مل�صتوى  عن  تقريباً  مرت  ن�صف  مبقد�ر  �لبحر  �صطح  م�صتوى  �رتفاع  يف 

�لطبيعي.

التنبوؤ بها

و�صع  �أو  �حلقيقية،  �الأ�صباب  حتديد  ي�صتطيعو�  مل  �لعلماء  �أن  رغم 

خمطط يظهر كيفية تكرر حدوث دور�ت �لنينو، فقد 

�آلية  فهم  من  �جلوية  و�الأر���ص��اد  �ملناخ  علماء  متكن 

مبو�عيد  �لتنبوؤ  و�إمكانية  �لظاهرة،  وت�صكل  ون�صاأة 

على  و�صيطرتها  �ملناخية  �أحو�لها  وظهور  حتركاتها 

دورة �ملحيط- �لغ�ف �جلوي ملنطقة �ملحيط �لهادي 

�ملد�ري.

ويف ه���ذ� �ل�����ص��دد ك��ان��ت ه��ن��اك جم��م��وع��ة من 

�لنظريات و�لتف�صري�ت �لتي حددت �لعو�مل و�الأ�صباب 

�ملوؤدية حلدوث �لنينو، و�لتي تت�صمن �لتفاعل ما بني 

�ملحيط و�لغ�ف �جلوي، وما ينتج عنه من تغري يف 

كذلك  �ل�صرقي،  �جلنوب  يف  �لرياح، وحتديد�ً  حركة 

�الخت�ل يف طبقة �الأر�ض �مل�صماة باالأدمي، و�لذي ينتج 

عنها كو�رث طبيعية كالزالزل و�لرب�كني.

ر�سدها

ومن تتبع تاريخ حدوث ظاهرة �لنينو جند �أنه يف عام 1876م مت ر�صد 

�أنرّ  �لعلم  مع  تاأثري�تها،  ت�صجيل  ومت  �لنينو،  لظاهرة  م�صابهة  ظاهرة  �أول 

ذ�ت �لع�قة كانت يف  �أول ظاهرة م�صجلة تاريخياً  �أن  �لبع�ض ي�صري �إىل 

تاأثري�ت  ذ�ت  ظاهرة  كونها  �أما  للمي�د.  ع�صر  �خلام�ض  �لقرن  منت�صف 

مناخية حمددة فقد �كت�صفت يف �ل�صتينيات من �لقرن �لع�صرين.

وبعد حدوثها عام 1972 تطورت �الأبحاث �لتي حتاول �لربط بينها وبني 

�لظو�هر �ملناخية يف �أماكن قريبة وبعيدة، وحماولة معرفة �أ�صبابها و�لتنبوؤ 

للمحيطات و�جلو  �الأمريكية  �الإد�رة  1979 كان لدي  بحدوثها، ويف عام 

»NOAA« م�صروع �أبحاث يقي�ض تيار �ملحيط �لهادئ �جلنوبي من عو�مة 

ر�أ�صية على د�ئرة �لعر�ض �ال�صتو�ئية.

الأعنف والأ�سد

�أعنف و�أ�صد ظاهرة نينو من نوعها على �صو�حل  عام 1982م حدثت 

�لهادي  �ملحيط  يف  �ملياه  ح��ر�رة  درج��ة  حينها  وكانت  �ل�تينية،  �أمريكا 

يف  وت�صببت  مئوية،  درجة  وخم�صني  مائة  حو�يل  بلغت  �إذ  ج��د�ً،  مرتفعة 

�أ�صر�ر ج�صيمة، وعليه مت �ن�صاء �صبكة للر�صد عددها 70 حمطة بحرية 

م�صروع  �صمن  �ال�صتو�ئي  �لهادي  �ملحيط  فوق  تنت�صر 

برنامج �ملحيط �ال�صتو�ئي و�جلو »TOGA« خ�ل �ملدة 

من عام 1985 حتى عام 1995م، �صارك فيه 18 دولة.

الأكرث �سررًا

ت�صببت ظاهرة نينو حدثت بني عامي 1997 و1998 

�حلر�ئق  و�نت�صار  �جلفاف،  من  عالية  موجة  يف حدوث 

يف �لعديد من �ملناطق يف �أ�صرت�ليا، و�إندوني�صيا، ووقوع 

�ملالية،  و�خل�صائر  �لب�صرية،  �ل�صحايا  من  كبري  ع��دٍد 

وه�ك �ل�ُصعب �ملرجانية. كما حدثت �لظاهرة فيما بني 

عامي 2009 و2010، وت�صببت بحدوث جفاف هائل يف 

�لفلبني، و�أ�صرت�ليا، و�الإكو�دور، وت�صاقط �الأمطار بغز�رة 

يف جنوب �صرق �آ�صيا.

�جلوي  و�لغ�ف  للمناخ  �لعاملية  �ملر�كز  من  �ل�صادرة  �لبيانات  ووف��ق 

 1900- من  �ملدة  نينا خ�ل  ال  و29 حدث  نينو،  34 حدث  ت�صجيل  مت 

ثابتة لهما، و�أن حدوثهما  �لدر��صات عدم وجود دورة  2013م. و�أظهرت 
ظاهرة  موؤ�صر�ت حلدوث  2015م  عام  و�صهد  ع�صو�ئي.  ب�صكل  يتم  كان 

�لنينو يف �ملحيط �لهادي.

اإيجابياتها

�الأمطار عن  �رتفاع كميات  �لنينو  ت�صببها ظاهرة  �لتي  �الإيجابيات  من 

�ملتو�صط يف جنوب �أفريقيا، و�لهند، وجنوب �صرق �آ�صيا، و�أ�صرت�ليا، وجزر 

�ملحيط �لهادي، وت�صبح درجات �حلر�رة �أقل من معدلها.

تاأثريها على اململكة

من �ملتوقع �أن ت�صهد �ململكة �لعربية �ل�صعودية �أمطار ذ�ت كثافة �أعلى 

�صامي  �جلوي  �لر��صد  �إليه  �أ�صار  ما  ذلك  ويوؤكد  �ل�صنوية،  معدالتها  من 

 25 �ملو�فق  �ل�صبت  ي��وم  �ل�صعودية  »عاجل«  �صحيفة  يف  �حلربي  عبيد 

�أغ�صط�ض 2018م، �إىل �أن �ل�صعودية �صتتاأثر خ�ل �ملو�صم �ملطري �ملقبل 

بظاهرة �لنينو مما يوؤدي �إىل زيادة كميات �الأمطار عن معدالتها �ل�صنوية.

اإلجابة العلمية
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اليوم العالمي للمعلم
باليوم  ال��ع��امل  يحتفل  1994م  اأك��ت��وب��ر   5 منذ 

العاملي للمعلمني تفعياًل للتو�صية امل�صرتكة ال�صادرة 

املتحدة  الأمم  ومنظمة  الدولية  العمل  منظمة  عن 

للرتبية والعمل والثقافة »اليون�صكو« يف عام 1966م 

واملتعلقة بحقوق املعلم.

ويج�صد مو�صوع هذا العام وهو »احلق يف التعليم 

يف  الهتمام  اأنَّ  فكرة  موؤهل«  معلم  يف  احلق  يعني 

تاأهيل املعلم تربويًّا واأكادمييًّا ما زال حتدًيا م�صتمًرا، 

روؤية  وحتقيق  العام  التعليم  اأه��داف  اإىل  للو�صول 

التعليم  وزارة  طرحرت  ال�صدد،  ه��ذا  ويف   ،2030
برامج تطوير مهني تعليمي �صيفي يف عدة جامعات، 

تاأهياًل كاماًل؛  باأن يكون موؤهاًل  املعلم  ليقينها بحق 

كي يتمكن من اأداء ر�صالته الرتبوية على اأف�صل وجه.

اأه��داف  على  ال�صوء  ت�صليط  جميًعا  فواجبنا 

تعليم  ل�صمان  حتقيقها  وكيفية  امل�صتدامة،  التنمية 

جيد و�صامل للجميع، اإذ اإن اإعداد معلم اليوم يختلف 

املعلم قبل خم�صني عاًما. وعلينا عر�ض  اإعداد  عن 

وكذلك  اجلامعات،  اأحرزته  الذي  التقدم  ومناق�صة 

العايل  التعليم  يف  امل�صتمرة  التحديات  مناق�صة 

للو�صول اإىل �صمان تعليم جيد للجميع وتعزيز فر�ض 

التعلم.

الر�صيدة  حكومتنا  توليه  وال���ذي   - فالتعليم 

التقدم،  لتحقيق  الأوىل  الوطن  ثروة  الأهمية - هو 

واأحد الركائز الأ�صا�صية لالزدهار. واملعلم هو الأداة 

الرئي�صية للتحول اإىل جمتمع املعرفة، فتحية وتقدير 

لك معلم ومعلمة يف وطننا املعطاء.

د. رجاء بنت عمر باحاذق

وكيلة كلية الرتبية

لذا  التعليم،  اأه���داف  لتحقيق  الأ�سا�سية  الركيزة  املعلم  يعد 

كانت ق�سية تاأهيله من اأهم الق�سايا التي تعتني بها كافة الدول، 

ما  وه��ذا  فيها،  الرتبوية  العملية  لنجاح  الأول��وي��ات  وتعدها من 

العام  لهذا  العاملي  املعلم  ي��وم  يف  ر�سالتها  يف  اليوني�سكو  اأك��دت��ه 

على حقهم  ال��ع��امل  اأط��ف��ال  يح�سل  اأن  ب��اأن��ه ل ميكن  2018م، 
مهمة  وه��ذه  اأك��ف��اء،  معلمون  ي��وؤه��ل  اأن  دون  بالتعليم  الأ�سا�سي 

اأ�سا�سية ينبغي اأن توليها جميع الدول واملنظمات العناية الكربى.

اإن ر�سالة التعليم التي ي�سرف بحملها املعلمون يف خمتلف 

واجلامعي  ال��ع��ام  التعليم  ق��ط��اع��ات  يف  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 

ر�سالة عظيمة �سرفنا اهلل بها جميًعا، وينبغي اأن ندرك حجم 

الأمانة التي حملناها، ومن هنا وجب علينا كمعلمني و�سناع 

املهنية  للتنمية  ن�سعى  اأن  املختلفة  التعليم  قطاعات  ق��رار يف 

امل�ستمرة لنا وجلميع املعلمني على خمتلف م�ستوياتهم؛ حتى 

القادمة،  للأجيال  يجب  كما  التعليم  ن��وؤدي حق  اأن  ن�ستطيع 

فهم عماد امل�ستقبل وُبناُته.

���ا م��نَّ اهلل ب��ه علينا يف ه��ذا ال��وط��ن ال��ع��زي��ز اأن ه��ي��اأ لنا  وممَّ

قيادة حكيمة اأولت التعليم على وجه العموم واملعلم على وجه 

امللك  له  املغفور  يد  توحيدها على  اهتمامها منذ  اخل�سو�ص 

ب��ع��ده رحمهم  امل��ل��وك م��ن  واأب��ن��ائ��ه  ث���راه،  عبدالعزيز طيب اهلل 

بقيادة خ��ادم احلرمني  ال��زاه��ر  العهد  ه��ذا  اهلل جميًعا، وحتى 

الأم���ني  ع��ه��ده  وويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان حفظهم اهلل. 

اأ.د. حممد بن �سالح النمي

وكيل اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية والتعليمية

ندرك حجم المسؤولية

ت��ن��ظ��م ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، �سباح 

اأكتوبر   4 1440ه� املوافق  24 حمرم/  اخلمي�ص املقبل 

2018م، فعالية اليوم العاملي للمعلم حتت �سعار »تاأهيل 
م��دي��ر اجلامعة  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة  للمتعلم«،  امل��ع��ل��م ح��ق 

الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

فعاليات م�ساحبة

معر�ض  املعلم  بيوم  الكبري  الحتفاء  ه��ذا  ي�صاحب 

من  العديد  فيه  ي�صارك  وم�صوؤولياته  املعلم  دور  يربز 

اجلهات ذات العالقة باملعلم من داخل وخارج اجلامعة 

تعليم  واإدارة  اخلليج،  لدول  العربي  الرتبية  مكتب  مثل 

والأمانة  التعليمية،  للخدمات  تطوير  و�صركة  الريا�ض، 

العامة جلائزة التعليم للتميز، اإ�صافة لعدد من اجلهات 

واملركز  العلمية  اجلمعيات  مثل  اجلامعة  داخ��ل  م��ن 

الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية واأق�صام الكلية.

ندوات ودورات

الرتبوية  للعلوم  ال�صعودية  اجلمعية  �صتنظم  كما 

حق  املعلم  »تاأهيل  بعنوان  ن��دوة  »ج�صنت«  والنف�صية 

الندوة  ت�صت�صيف  حيث  وخ���ربات«،  جت��ارب  للمتعلم: 

جتاربهم  عن  للحديث  املعلم  تاأهيل  يف  تربويني  خرباء 

ي�صاحب  كما  املهني،  والتطوير  التاأهيل  يف  وخرباتهم 

الربنامج اأكرث من ع�صرين دورة تدريبية تقدمها كيانات 

كلية الرتبية املختلفة لأكرث من مئتي معلم ومعلمة من 

الإدارة العامة للتعليم بالريا�ض اإ�صافة لطالب وطالبات 

الكلية.

تهنئة مدير اجلامعة

بجميع  اجلامعة  مدير  معايل  رحب  املنا�صبة  وبهذه 

امل�صاركني يف هذه الفعالية واأ�صاد بجهود كلية الرتبية، 

وهناأ اإخوانه واأخواته املعلمني واملعلمات بهذه املنا�صبة، 

املهمة  والر�صالة  العظيمة  املهنة  هذه  ب�صرف  وذكرهم 

وامل�صوؤولية التي تقع على كاهلهم.

العالقة  على  تقوم  واأن��ه��ا  املهنة  ه��ذه  اأهمية  واأك��د 

يف  ال��زاوي��ة  حجر  وه��ي  ومعلمه،  الطالب  بني  اجليدة 

احلقيقية  النطالقة  ونقطة  والعملية  العلمية  امل�صرية 

نحو م�صتقبل واعد يوؤهله لأن يكون ع�صًوا فعاًل ومنتًجا.

وقال معاليه: نراهن على املعلم؛ لأنه هو اأ�صا�ض نه�صة 

املجتمع وتنويره، فهو من ي�صاعد على اإخراج جيل قادر 

تاأثري  اإحداث  بلده وجمتمعه، وهو قادر على  بناء  على 

اأحداث،  اإيجابي يف تن�صئة جيل واٍع ملا يدور حوله من 

وجيل قادر على رفعة بالده، وذلك من خالل ما تعلمه 

من �صتى العلوم التي انتقلت اإليه من خالل معلميه.

موقع الحتفال

و�صيكون احل�صور للرجال يف كلية الرتبية مبنى 15 

والن�صاء يف كلية الرتبية مبنى 2، و�صيتم تغطية الفعالية 

وبثها على عدد من القنوات التلفزيونية، وكذلك برنامج 

البري�صكوب وال�صناب، ف�صاًل عن البث املبا�صر جلامعة 

امللك �صعود.

وياأتي احتفاء كلية الرتبية بجامعة امللك �صعود باملعلم 

الوعي  �صناعة  باأهمية  منها  اإمي��اًن��ا  العاملي  يومه  يف 

املجتمعي بدور ومكانة املعلم.

�صرح بذلك امل�صرف على العالقات العامة والإعالم 

بكلية الرتبية الدكتور حممد بن عبداهلل ال�صهري.

برعاية مدير اجلامعة ومب�شاركة مكتب الرتبية اخلليجي وتعليم الريا�ض

تحت شعار »تأهيل المعلم حق للمتعلم« .. 
»التربية« تحتفي باليوم العالمي للمعلم.. الخميس

يف  اليوني�صكو  رفعت 

املعلم  ب��ي��وم  اح��ت��ف��ائ��ه��ا 

العاملي لهذا العام 2018 

التعليم  يف  احل��ق  »�صعار 

معلم  يف  احل����ق  ي��ع��ن��ي 

 The right to« - موؤهل

 education means
 the right to a
 -qualified teacher

التاأكيد  يف  رغبة  ال�صعار  هذا  واتخذت 

للمجتمع الدويل باأن حق التعليم ل ميكن 

موؤهلني،  معلمني  وجود  بدون  يتحقق  اأن 

ويح�صلون على تطور مهني م�صتمر.

اليوني�صكو  خطة  اأه���داف  ولتحقيق 

ملحة  احل��اج��ة  ف����اإن  للتعليم؛   2030
ل�صتقطاب 69 مليون معلم جديد، حيث 

وج��ود  مع�صلة  م��ن  حاليًّا  ال��ع��امل  يعاين 

264 مليون طفل مل يتمكنوا من احل�صول 
على حقهم يف التعليم.

العربية  اململكة  يف  التعليم  حقق  وقد 

نه�صة   - واملنة  ال�صعودية - وهلل احلمد 

نت جميع الأطفال من احل�صول  �صاملة مكَّ

على حقهم يف التعليم، كما حظي اإعداد 

امل�صتمر  املهني  وت��ط��وره  املعلم  وتاأهيل 

باأولوية بارزة يف اخلطط التنموية للدولة، 

 2030 اململكة  روؤية  بتاأكيد  توِّجت  والتي 

م��ب��ادرات  ع��ل��ى  املختلفة  ب��راجم��ه��ا  يف 

املعلم  تاأهيل  م�صتوى  م��ن  للرفع  ك��ربى 

وتطوره املهني امل�صتمر، حيث ربط تاأهيل 

بربامج  امل�صتمر  املهني  وتطويره  املعلم 

مرتكز  لتحقيق  ال��روؤي��ة 

»الق���ت�������ص���اد امل���زده���ر« 

اإمي���اًن���ا ب����دوره امل��ح��وري 

العاملة  القوى  تاأهيل  يف 

الوطنية. 

ونحن يف كلية الرتبية 

ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���ص��ع��ود 

التي  بالر�صالة  ن�صرف 

املعلم،  اإعداد  نحملها يف 

املرتاكمة  اخل���ربات  خ��الل  م��ن  ون�صعى 

معلمني  اإع���داد  يف  امل�صاهمة  يف  للكلية 

اأكفاء، ويف برامج التطور املهني امل�صتمر 

لهم. كما تعمل الكلية بالتعاون مع اجلهات 

ذات الخت�صا�ض بتطوير �صيا�صات اإعداد 

املعلم وتطوره املهني، كما ت�صطلع الكلية 

العلمي  البحث  مب�صوؤولية  ومن�صوبوها 

التي  وال�صت�صارات  الدرا�صات  واإج���راء 

املعلمني  تاأهيل  م�صتوى  رف��ع  يف  ت�صهم 

وتطورهم املهني امل�صتمر.

لتكون  روؤيتها  بتحقيق  الكلية  وت�صعى 

الوطن  يف  الأول  ال��رتب��وي  اخل��ربة  بيت 

العربي، وهو ما اأكدته عدد من الت�صنيفات 

ا�صتمرار  واآخرها  الدولية،  والعتمادات 

كلية  مائة  اأف�صل  ن��ادي  يف  الرتبية  كلية 

على  الأوىل  والكلية   - العامل  يف  تربية 

م�صتوى الوطن العربي وال�صرق الأو�صط- 

وفق ت�صنيف �صنغهاي.

اأ.د. فهد ال�سايع - عميد كلية الرتبية

رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية 

ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية

اليون�صكو  منظمة  اختارت 

ل��ه��ذه ال�����ص��ن��ة ���ص��ع��ار ال��ي��وم 

بني  بربطها  للمعلم  العاملي 

الطالب  وح��ق  املعلم  تاأهيل 

املعلم حق  »تاأهيل  التعليم  يف 

الإع��الن  اأن  ورغ��م  للمتعلم«، 

العاملي حلقوق الإن�صان الذي 

اأن  اأك��د  1948م  ع��ام  اأط��ل��ق 

التعليم حق اأ�صا�صي لالإن�صان، 

اأن  توؤكد  اأن  تريد  اليون�صكو  منظمة  اأن  اإل 

ن��وع من  اأي  ت��ق��دمي  لي�ض جم��رد  ال��ط��م��وح 

التعليم للطالب، ولكن ينبغي اأن يتم تقدمي 

تعليم مميز لهم، ول ميكن ذلك دون اأن يكون 

للطالب حق يف التعلم على يد معلم موؤهل.

تربية  كليات  من  حتويه  مبا  واجلامعات 

يقع  اأدواره��ا،  اأداء  لها يف  م�صاندة  وكليات 

وتطوير  اإع��داد  على عاتقها عبء كبري يف 

اأن  ي�صتحق  الذي  بالتاأهيل،  املت�صف  املعلم 

يتعلم على يديه طالب التعليم العام، وينبغي 

برامج  يف  نن�صده  ال��ذي  التاأهيل  يركز  اأن 

كليات الرتبية على اإك�صاب اخلريج معارف 

تخ�ص�صية عميقة، ومهارات وخربات تربوية 

مميزة، مع قدرته على تقدمي التخ�ص�ض يف 

قالب تربوي ينا�صب الفئات العمرية للطالب 

الذين �صيدر�صهم، ويراعي التباين الذي قد 

يواجهه املعلم بني الطالب بتباين خلفياتهم 

الثقافية والجتماعية والقت�صادية. 

وميكن اأن حتقق كليات الرتبية هذا النوع 

على  بارتكازها  التاأهيل  من 

كليات تخ�ص�صية تقدم عمقاً 

تخ�ص�صياً  ومهارياً  معرفياً 

مم����ي����زاً ي�����ص��اع��د م��ع��ل��م��ي 

امل�صتقبل على التعامل مع ما 

ميلكونه من معارف ومهارات 

بقدرة عالية، ويك�صبهم مهارة 

التخ�ص�صية؛  املعرفة  تكييف 

ل���تُ���ق���دم ل��ل��ط��الب ب�����ص��ورة 

اأو  لب�ٌض  لديهم  يَ��ح��دث  اأن  دون  منا�صبة 

اأذهانهم،  اأو ت�صطيٌح علمي يَر�ُصُخ يف  خطاأ 

ويُخالط املعرفة العلمية ال�صحيحة لديهم. 

التاأهيل على تقدمي  اأن يرتكز  كما يفرت�ض 

متكرر  مهاري  �صياق  يف  الرتبوية  املعرفة 

وم��ت��و���ص��ع م��ع ال��وق��ت اأث���ن���اء ���ص��ريه��م يف 

امل�صتقبل  معلم  باإتقان  لينتهي  الربنامج، 

وامتالكه  الأ�صا�صية،  الرتبوية  للمهارات 

الرتبوية  البيئات  م��ع  التكيف  على  ق��درة 

املختلفة، وميكنه من تطوير الذات مبا يكفل 

له النجاح يف اأي �صياق تربوي قد يعي�ض فيه 

اأثناء ممار�صته للتعليم.

ف���اإذا ت��واف��رت ه��ذه امل��ي��زات يف برامج 

الربامج  يف  اأو  اخلدمة  قبل  املعلم  اإع��داد 

باإذن اهلل  التطويرية اأثنائها فاإننا ن�صمن – 

– توفري معلم موؤهل وكفء لطالبنا، يتوافق 
مع �صعار اليوم العاملي للمعلم.

اأ. د. �سعيد بن حممد ال�سمراين

وكيل كلية الرتبية لل�سوؤون الأكادميية

يوم المعلم ودور الجامعاتتأهيل المعلم حق للمتعلم
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جامعة بريطانية تطلق »تجربة« 
اللتقاط النفايات الفضائية

ابتكار مجال مغناطيسي قوي 
يقربنا من االندماج النووي

استحدثه علماء بجامعة طوكيو

يقدر العلماء كمية النفايات املوجودة يف الف�ضاء بنحو 7500 طن من 

لإي�ضال  ا�ضتخدمت  �ضواريخ  من  واأج��زاء  املهملة  ال�ضطناعية  الأقمار 

اأقمار ا�ضطناعية اإىل مداراتها حول الأر�ض وغريها من القطع املعدنية 

التي تدور حول الأر�ض.

اإذ  النفايات،  هذه  من  للتخل�ض  العامل  حول  العلماء  جهود  وتتكاثف 

اأطلق باحثون من مركز الف�ضاء يف جامعة �ضري يف اململكة املتحدة يف 

اإىل  رميوفديربي�ض  يدعى  ا�ضطناعًيا  قمًرا  املا�ضي  اأبريل/ني�ضان  �ضهر 

حمطة الف�ضاء الدولية على منت مركبة دراجون التابعة ل�ضركة �ضبي�ض 

اإك�ض، بهدف اإجراء اأول جتربة لتقنية جمع النفايات الف�ضائية.

دور  ليلعب  �ضغري  �ضندوق  بحجم  ج�ضًما  ال�ضطناعي  القمر  اأطلق 

هدف يجب التقاطه، ثم اأطلق �ضبكة للتقاطه. وقال جوجليلمو اأجليتي 

عمله  ال�ضطناعي  القمر  »اأدى  �ضري:  جامعة  يف  الف�ضاء  مركز  مدير 

كما كنا ناأمل، ودار ال�ضندوق مثل قطع اخلردة التي تطفو يف الف�ضاء، 

ويو�ضح مقطع الفيديو كيف ا�ضتطاعت ال�ضبكة التقاطه، ونحن را�ضون 

متاًما عن نتائج هذه التجربة«.

ر�ضمًيا مو�ضولة  ال�ضطناعي  القمر  بدء عمل  ال�ضبكة عند  و�ضتبقى 

اإىل  الف�ضائية  النفايات  لت�ضحب  »رميوفديربي�ض«  ال�ضطناعي  بالقمر 

التجربة  ه��ذه  يف  وال�ضندوق  ال�ضبكة  لكن  املهمة،  نهاية  عند  الأر���ض 

ولو  املقبلني،  ال�ضهرين  خالل  لالأر�ض  اجل��وي  الغالف  يف  �ضيحرتقان 

الغالف اجلوي، ل�ضتمر كالهما  اأعلى من  التجربة يف م�ضتوى  اأجريت 

بالدوران حول الأر�ض مع بقية النفايات الف�ضائية.

�ضيجري  »رميوفديربي�ض«  ال�ضطناعي  القمر  اأن  جوجليلمو  واأك��د 

جتربة اأخرى عام 2019، اإذ �ضيطلق حربة على هدف معني للتقاطه، 

ويطور علماء رو�ض جهاز ليزر �ضخم لتدمري النفايات الف�ضائية، وتطور 

وكالة نا�ضا اأي�ًضا �ضفيحة كبرية للتقاط النفايات الف�ضائية.

والأق��م��ار  ال�����ض��واري��خ  ع��ل��ى  خ��ط��ًرا  الف�ضائية  ال��ن��ف��اي��ات  وت�ضكل 

ال�ضطناعية التي تدور حول الأر�ض ويوؤدي تراكمها اإىل �ضعوبة اإطالق 

مركبات ف�ضائية جديدة.

حلًما  تزال  ول  كانت  التكلفة  القليلة  النظيفة  الطاقة  اأن  �ضك  ل 

ورديًّا، ويرى العلماء اأن الندماج النووي »التفاعل الذي ميد النجوم 

لتحقيق  الأن�ضب  الو�ضيلة  يكون  قد  الهائلة«  بطاقتها  -كال�ضم�ض- 

ا الإبقاء على ذلك التفاعل مدة  ذلك، اإل اأن امل�ضكلة اأنه ي�ضعب جدًّ

اإذ  امل�ضكلة،  تلك  على  التغلب  اإىل  اأقرب  موؤخًرا  �ضرنا  لكننا  كافية؛ 

اأقوى جمال  ا�ضتحدثوا  اأنهم  من جامعة طوكيو  فيزياء  علماء  �ضرح 

مغناطي�ضي ميكن ال�ضيطرة عليه.

توليد  طرائق  »من  البحثي:  الفريق  قائد  تاكياما،  �ضوجريو  وقال 

الطاقة الندماجية: ح�ضر البالزما يف جهاز َحلَقّي يُدعى توكاماك، 

ل�ضتخراج الطاقة منها؛ واملجال املغناطي�ضي الذي يتطلبه التوكماك 

ا املجال الذي ميكن جهازنا ا�ضتحداثه«. ي�ضبه جدًّ

ولأجل توليد ذلك املجال املغناطي�ضي ابتكر باحثو جامعة طوكيو 

من  »طريقة  املغناطي�ضي  التدفق  �ضغط  على  ق��ادًرا  معقًدا  جهاًزا 

املعمل«  داخل  لالإجراء  منا�ِضبة  املغناطي�ضية  املجالت  توليد  طرائق 

وو�ضفوا ما عملوه يف ورقة بحثية جديدة ن�ضروها يف جملة »ريفيو 

اأوف �ضاينتفيك اإن�ضرتمنت�ض«.

تبلغ  با�ضتخدام ذلك اجلهاز توليد جمال مغناطي�ضي  وا�ضتطاعوا 

قوة  �ضعف  األ��ف   120 نحو  يبلغ  وه��ذا  ت�ضال،   1200 تَدفُّقه  كثافة 

مغناطي�ضات الثالجات مثاًل.

لكن ما مييزه  الإط��الق،  يولَّد على  اأقوى جمال  لي�ض  اأنه  �ضحيح 

اأن العلماء ا�ضتطاعوا الإبقاء عليه 100 ميكروثانية، وهذا يبلغ األف 

هذا  وفوق  ال�ضابقة؛  املحاولت  يف  العلماء  بلغها  مدة  اأط��ول  �ضعف 

ا�ضتطاعوا ال�ضيطرة عليه، فلم يدمر جهازهم كما حدث حينما حاول 

غريهم �ضابًقا توليد جمالت قوية.

معنى هذا -كما اأ�ضار تاكياما- اأن جهاز الفريق ي�ضعه توليد جمالت 

من  قريبتان  وُمدتها  ُقّوتها 

للقوة وامل��دة  الأدن���ى  احل��د 

اندماج  حل��دوث  الالزمتنينْ 

ن������ووي م�����ض��ت��ق��ر، وه����ذا 

النظيفة  الطاقة  بنا من  يقرِّ

مكثنا  ال��ت��ي  ال���الحم���دودة 

نحلم بها منذ قرون.

للغاية،  باملهمة  تو�ضلت درا�ضة حديثة و�ضفت 

اإىل اأن تناول الأ�ضربين يومًيا قد ي�ضبب اأ�ضراًرا 

حدوث  خطر  اإىل  ت�ضل  الأ�ضحاء،  ال�ضن  لكبار 

نزيف داخلي مميت.

التي  الأ�ضرتالية،  الأمريكية  للدرا�ضة  ووفًقا 

ن�ضرت �ضحيفة »الغادريان« الربيطانية مقتطفات 

الأ�ضربين  فوائد  توؤكد  مل  التجارب  ف��اإن  منها، 

لالأ�ضخا�ض الأ�ضحاء فوق �ضن ال�ضبعني.

وعن نتائج هذه الدرا�ضة الكبرية، قال اخلرباء 

الذاتي  العالج  من  حمذرين  للغاية،  مهمة  اإنها 

بالأ�ضربين.

وت�ضمنت الدرا�ضة الأخرية جمموعتني، �ضملت 

الوليات  يف  عاًما   70 ف��وق  �ضخ�ًضا،   19.114
املتحدة واأ�ضرتاليا كانوا جميًعا ب�ضحة جيدة، ومل 

يعانوا �ضابًقا من م�ضاكل يف القلب، وُمنحوا ن�ضف 

جرعة يومًيا من الأ�ضربين ملدة خم�ض �ضنوات.

ولكن الأقرا�ض مل تقلل خطر التعر�ض مل�ضاكل 

يف القلب اأو يثبت عنها اأي فوائد اأخرى، بل زادت 

وزادت  الرئي�ضي،  املعدة  نزيف  حالت  عدد  من 

تتناول  التي كانت  الوفاة لدى املجموعة  خماطر 

الأ�ضربين بن�ضبة 5.9 يف املئة مقارنة بن�ضبة 5.2 

يف املئة ملجموعة ثانية مل تتناول الأ�ضربين.

جامعة  من  ماكنيل  ج��ون  الربوفي�ضور  وق��ال 

من  املاليني  اأن  يعني  »هذا  الأ�ضرتالية:  مونا�ض 

كبار ال�ضن الأ�ضحاء يف جميع اأنحاء العامل الذين 

دون  الأ�ضربين  من  منخف�ضة  جرعة  يتناولون 

�ضبب طبي، يفعلون ذلك بال داع«.

الأطباء  �ضت�ضاعد  النتائج  ه��ذه  اأن  واأ���ض��اف 

الذين ظلوا غري متاأكدين ب�ضاأن ما اإذا كان عليهم 

التو�ضية بتناول الأ�ضربين للمر�ضى الأ�ضحاء.

من  روث��وي��ل،  بيرت  الربوفي�ضور  و�ضف  بينما 

جامعة اأك�ضفورد الربيطانية، وهو خبري بارز يف 

�ضنع الأدوية، النتائج ب�»احلا�ضمة«، حمذًرا من اأن 

موؤ�ضر طبي  بالأ�ضربين يف غياب  الذاتي  العالج 

وا�ضح »اأمر ل يُن�ضح به«.

وين�ضح اأي �ضخ�ض اأخذ جرعة منخف�ضة من 

الأ�ضربين لفرتة طويلة بعدم التوقف ال�ضريع، لأن 

ذلك قد ي�ضبب اأي�ًضا م�ضاكل.

اكت�ضف باحثون يف جامعة تك�ضا�ض 

اإيه اآند اإم جمموعة من املواد الذكية 

كفاءة  حت�ضني  على  القادرة  اجلديدة 

النفاثة  امل��ح��رك��ات  ال��وق��ود يف  ح��رق 

من  بذلك  و�ضتقلل  كبرية،  درجة  اإىل 

اأ�ضوات  ومن  الطريان  رحالت  تكلفة 

املناطق  ف���وق  امل��زع��ج��ة  ال��ط��ائ��رات 

املاأهولة. وميكن ا�ضتخدام هذه املواد 

ت��ط��ب��ي��ق��ات ع���دي���دة يف جم���الت  يف 

�ضناعية متنوعة.

وق���ال ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م ك��رام��ان 

�ضيفرون  ���ض��رك��ة  يف  الأه����م  اخل��ب��ري 

امل��واد  وهند�ضة  علوم  ق�ضم  ورئي�ض 

يف اجل��ام��ع��ة »ط��ورن��ا م���واد ج��دي��دة 

تفتح جماًل جديًدا يف البحث العلمي 

ومتهد لبتكار تقنيات جديدة اأي�ًضا.« 

�ضكريبتا  جملة  يف  درا�ضته  ون�ضرت 

ماتريياليا.

الكت�ضاف على اجلمع  يرتكز هذا 

بني جمالني من علم املواد تدخل بهما 

املكونة  املعادن  اأو  املعدنية  ال�ضبائك 

ويتمحور  اأك����ر.  اأو  عن�ضرين  م��ن 

التي  ال�ضبائك  ح��ول  الأول  امل��ج��ال 

تتذكر ال�ضكل، وهي املواد الذكية التي 

اآخر  اإىل  �ضكل  من  التحول  بو�ضعها 

ت�ضور  ك��احل��رارة.  مبحفزات حم��ددة 

ع�ضا معدنية م�ضتقيمة تلتوي لت�ضبح 

لولًبا، وبعد تغيري درجة احلرارة يعود 

اللولب اإىل  �ضكل الع�ضى امل�ضتقيم.

املحتملة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وت�����ض��م��ل 

ال�ضكل  تتذكر  التي  لل�ضبائك  الأخرى 

كاملحرك  احل���رارة،  �ضديدة  الأج��ه��زة 

النفاث. لكن هذه ال�ضبائك مل ت�ضتجب 

 400 اإل يف درج��ة ح��رارة  حتى الآن 

اأو  كالذهب  عنا�ضر  واإ�ضافة  مئوية، 

البالتني �ضيزيد هذه احلرارة و�ضينتج 

مواد اأكر كلفة.

بداأ كارمان هذا البحث اأثناء عمله 

على م�ضروع خا�ض بوكالة نا�ضا بهدف 

بامل�ضاحة  التحكم  م�ضكلة  حل  اإيجاد 

وق��اع��دت��ه يف  ال��ت��ورب��ني  ب��ني �ضفرات 

املحرك  يعمل  اإذ  ال��ن��ف��اث.  امل��ح��رك 

تكون  عندما  كفاءة  باأح�ضن  النفاث 

الفتحة بني �ضفرات التوربني وقاعدته 

يحتاج  ذات��ه  الوقت  يف  لكن  �ضغرية، 

نظام الت�ضفية اإىل حيز جيد للتعامل 

العتيادية.  الت�ضغيل غري  مع ظروف 

ال�ضكل  تتذكر  التي  لل�ضبيكة  وميكن 

واملرتبطة بقاعدة ال�ضفرات اأن ت�ضمح 

خالل  الت�ضفية  م��ن  الأدن����ى  ب��احل��د 

اأن��ظ��م��ة ال���ط���ريان ك��اف��ة، مم��ا يقلل 

ا�ضتهالك الوقود.

والتطبيق املهم الآخر لل�ضبيكة التي 

التي  ال�ضو�ضاء  ال�ضكل خف�ض  تتذكر 

يف  هبوطها  اأثناء  الطائرات  ت�ضببها 

املطارات. فالطائرات امل�ضممة بفتحة 

عادم كبرية تبقى اأقل �ضجيًجا، لكنها 

اأق���ل ك��ف��اءة يف ال��ط��ريان. ل��ذا ميكن 

لل�ضكل  املتذكرة  ال�ضبيكة  ا�ضتخدام 

تلقائًيا  ال��ع��ادم  ف��وه��ة  حجم  لتغيري 

ال��ط��ائ��رة حني  اع��ت��م��اًدا على م��وق��ع 

اأي  الهبوط.  اأو خالل  اجلو  تكون يف 

اأكر  ت�ضغياًل  �ضيوؤمن  التغيري  اأن هذا 

اجلو،  يف  الطائرة  قيادة  اأثناء  كفاءة 

و�ضو�ضاء اأقل اأثناء الهبوط.

وق���رر ك��ارام��ان وزم����الوؤه حماولة 

املتذكرة  ال�ضبيكة  ح��رارة  درج��ة  رف��ع 

فئة  مبادئ  تطبيق  طريق  عن  لل�ضكل 

ال�ضبائك  وه��ي  امل����واد؛  م��ن  ج��دي��دة 

ع��ال��ي��ة الأن���رتوب���ي ال��ت��ي ت��ت��ك��ون من 

مًعا  مدجمني  اأك��ر  اأو  عنا�ضر  اأربعة 

بن�ضب مت�ضاوية تقريًبا. وابتكر الفريق 

تعرف  اأربعة عنا�ضر  من  موؤلفة  مواد 

املتذكرة  لل�ضبائك  ت�ضكيلها  باإمكانية 

اأو  الذهب  ا�ضتبعاد  لل�ضكل، معتمدين 

»اكت�ضفنا  كارامان:  قال  البالتينيوم. 

بن�ضب  العنا�ضر  هذه  خلطنا  عندما 

اأن  ميكن  الناجتة  امل��واد  اأن  مت�ضاوية 

واأخ��رى  مئوية،   500 ب��درج��ة  تعمل 

700 مئوية  تعمل عند درج��ة ح��رارة 

وهذا  والبالتني،  الذهب  اإ�ضافة  دون 

اكت�ضاف كبري مل يكن متوقًعا.«

توقف فوًرا عن تناول حبة »أسبرين« يوميا!

مواد ذكية جديدة قد تفتح مجاال علميًا جديدا للعلماء

تو�ضل علماء يف جامعة �ضالفورد الربيطانية 

مبان�ضي�ضرت، اإىل اأن مواد كيميائية م�ضتخل�ضة 

عالج  يف  ت�ضاعد  ق��د  البحرية،  ال��ق��واق��ع  م��ن 

خ�ضو�ًضا  ال�����ض��رط��ان��ات،  م��ن  خمتلفة  اأن����واع 

الطب احليوي يف  الأطفال، ووجد علماء  عند 

القواقع  يف  املوجودة  ال�ضكريات  اأن  اجلامعة، 

العقاقري  بنف�ض م�ضتوى  كانت فعالة  ال�ضغرية، 

امل�ضتخدمة يف عالج اأنواع من ال�ضرطانات. 

واكت�ضف فريق الباحثني اأن املادة الكيميائية 

الأطفال  لعالج  منا�ضبة  تكون  قد  القواقع  يف 

امل�ضابني بال�ضرطان، نظًرا ل�ضميتها املنخف�ضة، 

واآثارها اجلانبية الأقل، مقارنة باأدوية ال�ضرطان 

امل�ضتخدمة حاليا، فقد اخترب العلماء �ضكريات 

القواقع يف عالج �ضرطانات الدم والثدي والرئة 

والقولون، حيث اأظهرت نتائج م�ضجعة اإيجابية.

الباحثني،  كبري  بي،  ديفيد  الدكتور  واأ�ضار 

لأبحاث  اخلريية  كيد�ضكان  موؤ�ض�ضة  ومدير 

�ضرطانات الأطفال، اإىل اأن ال�ضكريات امل�ضتقة 

م�ضدًرا  طويلة  فرتة  منذ  كانت  الثدييات  من 

حول  ال�ضرطان  علماء  واأب��ح��اث  لخ��ت��ب��ارات 

العامل، اإل اأن النتائج مل تكن حا�ضمة حتى الآن.

تقوم  ال�ضرطان  ع��الج  اأدوي���ة  اأن  واأ���ض��اف 

انق�ضام اخلاليا امل�ضابة، و�ضيعمل  اإيقاف  على 

العالج اجلديد على زيادة فعالية تدمري اخلاليا 

من  ممكن  قدر  باأقل  الت�ضبب  مع  ال�ضرطانية 

الأ�ضرار لالأن�ضجة واخلاليا ال�ضليمة.

اإن كان عمرك قد جتاوز ال�ستني

اكت�سفها باحثون يف جامعة تك�سا�س اإيه اآند اإم

أمل جديد لمرضى السرطان في أعماق البحار
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التدخين مرتبط بزيادة خطر اإلصابة بالخرف

رجل مشلول يمشي مجددًا بفضل قطب كهربائي
��شتعاد �شاب �أمريكي يعاين �شلاًل 

حلادثة  تعر�شه  منذ  ت��اًم��ا  �شفليا 

على  �ل��ق��درة  �شنو�ت،  خم�س  قبل 

ُزرع  كهربائي  قطب  بف�شل  �مل�شي 

يف عموده �لفقري، على ما �أظهرت 

در��شة حديثة ن�شرتها جملة »نيت�شر 

�أ�شيب  �ل�����ش��اب  ه��ذ�  ميدي�شني«. 

بال�شلل بعد حادثة على زالقة جليد 

بعموده  ك��ب��ًر�  �أذى  �أحل��ق��ت  �آل��ي��ة 

�لفقري يف و�شط �لظهر، ما ت�شبب 

وف��ق��د�ن  �مل�شي  ع��ن  ت��ام  بعجز  ل��ه 

من  �الأ�شفل  �لن�شف  يف  لالإح�شا�س 

�لدر��شة  ه��ذه  �إط��ار  ويف  �جل�شم. 

ثالث  بعد   2016 �نطلقت يف  �لتي 

جر�حون  زرع  �حلادثة،  من  �شنو�ت 

يف  كلينيك«  »م��اي��و  م�شت�شفى  يف 

ميني�شوتا  بوالية  روت�ش�شرت  مدينة 

حيز  يف  كهربائًيا  قطًبا  �الأمريكية، 

�جل��زء  يف  �ل��و�ق��ع  �لفقري  �لعمود 

�خلارجي من �لقناة �لنخاعية حتت 

منطقة �الإ�شابة، وكان هذ� �لقطب 

ناظم  بجهاز  �مل��رب��وط  �لكهربائي 

ال�شلكًيا  مت�شاًل  �لبطن  يف  م��زروع 

بجهاز حتكم خارجي.

وقد تابع هذ� �ل�شاب �لبالغ حاليا 

كهربائي  عاًما، جل�شات حتفيز   29
 43 م��دى  على  ج�شدية  ومت��اري��ن 

�أ�شبوًعا، ويف غ�شون �أ�شبوعني، بات 

ويخطو  يغت�شل  �أن  ��شتطاعته  يف 

م�شاعدة  باأد�ة  باال�شتعانة  خطو�ت 

�لتحفيز  ت��اأث��ر  حت��ت  �مل�شي  على 

�لكهربائي.

عقار جديد لعالج الزهايمر
متكن فريق من �لباحثني �الأمريكيني من �بتكار عقار جديد ثبت �أنه 

�لتجارب من خالل حماكاة  فئر�ن  �لزهامير يف  �الإ�شابة مبر�س  يوؤخر 

�لفو�ئد �لتي تعود على �ملخ نتيجة ممار�شة �لتمارين �لريا�شية �ليومية.

جديدة،  ع�شبية  خاليا  تكوين  يف  بامل�شاعدة  �ملبتكر  �لعقار  يقوم 

وبالتايل حت�شني مهار�ت �لتفكر لدى حيو�نات �ملخترب، عن طريق تدمر 

�لربوتينات �ملارقة �لتي ت�شبب �الإ�شابة بالزهامير، بح�شب �شحيفة »ديلي 

ميل« �لربيطانية. ويعد �الأ�شلوب �ملبتكر بد�ية �لطريق لتطوير �أدوية تغذي 

�إنتاج �خلاليا �لع�شبية باملخ، �لتي تعرف با�شم neurogenesis. وقال 

ما�شات�شو�شت�س  م�شت�شفى  يف  �أجريت  �لتي  �لدر��شة  يف  �لباحثني  كبر 

�لعام، بروفي�شور رودلف تانزي، مدير وحدة �أبحاث �لور�ثة و�ل�شيخوخة: 

»بد�أت �لدر��شة �عتماًد� على فر�شية �أن �لتمارين �لريا�شية هي و�حدة من 

�أف�شل �لطرق لتحفيز تكوين �خلاليا �لع�شبية، ومن ثم مت حتديد �الأحد�ث 

�جلزيئية و�جلينية �ملعنية بتكوين �خلاليا �لع�شبية، بهدف ��شتثارة ما يحاكي 

�الآثار �ملفيدة للتمرينات من خالل �لعالج �جليني و�لعنا�شر �لدو�ئية«.

و�أ�شاف �إن جمرد �لقيام مبمار�شة �لتمرينات �لريا�شية �أو �مل�شي �ل�شريع 

�أو ركوب �لدر�جة ملدة 30 دقيقة يوؤدي �إىل �شخ �ملزيد من �لدم �إىل �ملخ، 

مما يوفر �الأك�شجني و�ملو�د �لغذ�ئية، ف�شاًل عن �أن �لن�شاط �لبدين يوؤدي 

�إىل �إنتاج بروتني ي�شمى BDNF، ووظيفته هي حماية خاليا �ملخ وتهيئة 

بيئة منا�شبة الإنتاج خاليا ع�شبية جديدة.

وقال �لباحث دكتور �شي هون ت�شوي، وهو م�شارك رئي�شي يف �لدر��شة، 

�إن نتائج �ختبار�ت �ل�شلوك ك�شفت �أن �لفئر�ن، �لتي تكونت لديها خاليا 

ع�شبية جديدة نتيجة ملمار�شة �لريا�شة �شهدت حالة حت�شن يف �الأد�ء 

وهي   ،beta amyloid م�شتويات  �نخفا�س  �إىل  باالإ�شافة  �الإدر�ك���ي 

�لربوتينات �ملارقة �لتي تت�شكل يف كتل يف �أخماخ مر�شى �لزهامير، وتعيق 

بقاء �خلاليا �لع�شبية �جلديدة بها.

دراسة تحذر من وصول الهواء الملوث للجنين عبر المشيمة
حّذرت در��شة بريطانية حديثة، 

كوين  بجامعة  ب��اح��ث��ون  �أج���ر�ه���ا 

نتائجها  وعر�شو�  لندن،  يف  ماري 

للجمعية  �الأوروب����ي  �مل��وؤمت��ر  �أم���ام 

�لذي  �لتنف�شية  لالأمر��س  �لدولية 

�شبتمرب   19-15 �لفرتة  يف  عقد 

�لفرن�شية  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  �جل����اري 

باري�س، من �أن �لهو�ء �مللوث �لذي 

متتد  �حلو�مل  �الأمهات  ت�شتن�شقه 

�جلنني  �إىل  لت�شل  �ل�شارة  �آث��اره 

�مل�شيمة. عرب 

در��شات  �أن  �لباحثون  و�أو�شح 

بني  رو�ب��ط  وج��ود  ر�شدت  �شابقة 

لتلوث  �حل��و�م��ل  �الأم��ه��ات  تعر�س 

و�نخفا�س  �ملبكرة،  و�لوالدة  �لهو�ء 

�الأط��ف��ال،  �مل��ول��ود، ووف��ي��ات  وزن 

لدى  �لتنف�شي  �جل��ه��از  وم�شاكل 

�الأطفال.

�لدر��شة  نتائج  �إىل  وللو�شول 

ن�شاء  �ل��ف��ري��ق  ر�ق���ب  �جل���دي���دة، 

لندن  يف  مقيمات  كلهن  ح��و�م��ل 

ي��ل��دن والدة  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  وك���ان 

ل��ن��دن  ق��ي�����ش��ري��ة يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى 

غر  �لن�شاء  جميع  وكانت  �مللكي، 

مدخنات، وقد ولد كل منهن طفاًل 

. �شليماً

مب�شيمة  �ل��ب��اح��ث��ون  و����ش��ت��ع��ان 

لفح�شها،  �ل��والدة  بعد  �ل�شيد�ت 

ت�شمى  معينة  ب��خ��الي��ا  و�ه��ت��م��و� 

من  وهي جزء  �مل�شيمية«  »�لبالعم 

يلعب  �جل�����ش��م،  �مل��ن��اع��ة يف  ن��ظ��ام 

�جلنني  حماية  يف  رئي�شياً  دور�ً 

مثل  �ل�شارة،  �جل�شيمات  غزو  من 

�مللوث  �لهو�ء  وج�شيمات  �لبكتريا 

�مل�شيمة. يف 

م��ا جمموعه  �ل��ف��ري��ق  وف��ح�����س 

»�ل���ب���الع���م  م����ن  خ���ل���ي���ة   3500
وع��رو�  �ملجهر،  حتت  �مل�شيمية« 

 72 على  حت��ت��وي  خلية   60 على 

يعتقد  ���ش��غ��رة  ����ش���ود�ء  م��ن��ط��ق��ة 

�لكربون  جزيئات  �أنها  �لباحثون 

�إىل �مل�شيمة  �لتي و�شلت  �ل�شغرة 

للهو�ء  �الأم  ��شتن�شاق  طريق  عن 

�مللوث.

وقال �لباحثون �إن نتائج �لدر��شة 

الأول  تك�شف  جديدة  �أدل��ة  ت�شيف 

م���رة ع��ن �أخ���ط���ار �ل���ه���و�ء �مل��ل��وث 

�أنه  �إىل  وت�شر  لالأجنة،  بالن�شبة 

�حل��و�م��ل  �لن�شاء  تتنف�س  عندما 

�جل�شيمات  ف���اإن  �مل��ل��وث،  �ل��ه��و�ء 

�إىل  �لو�شول  على  ق��ادرة  �ل�شامة 

�مل�شيمة عرب جمرى �لدم.

ميا�شيتا،  ليز�  �لدكتورة  وقالت 

عرفنا  »لقد  �لبحث:  فريق  قائد 

�ل��ه��و�ء  ت��ل��وث  �أن  �ل��وق��ت  لبع�س 

�أن  وميكن  �جلنني  منو  على  يوؤثر 

�الأطفال  على  �لتاأثر  يف  ي�شتمر 

ب��ع��د �ل�����والدة وط����و�ل ح��ي��ات��ه��م«. 

مبعرفة  مهتمني  »كنا  و�أ���ش��اف��ت: 

�أن  �الآث��ار ميكن  هذه  كانت  �إذ�  ما 

�لتي  �لتلوث  جزيئات  ب�شبب  تكون 

�مل�شيمة.  �إىل  �الأم  رئتي  من  تنتقل 

جد�ً  �لقليل  هناك  كان  �الآن،  حتى 

�جل�شيمات  �أن  ع��ل��ى  �الأدل����ة  م��ن 

من  �ل��دم  �إىل  ت��دخ��ل  �مل�شتن�شقة 

�لرئة«.

و�أ�شارت �إىل �أن »نتائج �لدر��شة 

جزيئات  �أن  على  دليل  �أول  تقدم 

ميكن  �مل�شتن�شقة  �مل��ل��وث  �ل��ه��و�ء 

�لدورة  �إىل  �لرئتني  من  تنتقل  �أن 

�لدموية ومن ثم �إىل �مل�شيمة �أثناء 

�حلمل«.

�لهو�ء عامل خطر  تلوث  ويعترب 

م�����ش��اه��ًم��ا ل��ع��دد م��ن �الأم���ر�����س، 

�لتاجي،  �لقلب  م��ر���س  فيها  مب��ا 

و�أم����ر������س �ل���رئ���ة، و�ل�����ش��رط��ان، 

و�ل�شكري.

�ملتحدة  �الأمم  منظمة  وك�شفت 

 17 نحو  �أن  »يون�شيف«،  للطفولة 

مليون ر�شيع يف �شتى �أنحاء �لعامل 

يتنف�شون هو�ًء �شاماً، مبا قد ي�شر 

�أدمغتهم. بتطور 

وبح�شب تقرير �شدر عن �لبنك 

تلوث  يت�شبب   ،2016 يف  �ل��دويل 

بني  م��ن  �شخ�س  وف���اة  يف  �ل��ه��و�ء 

10 �أ���ش��خ��ا���س ح���ول �ل��ع��امل،  ك��ل 

خطر  عامل  �أكرب  ر�بع  يجعلها  ما 

�لفقرة،  �لدول  يف  و�الأكرب  دولياً، 

م��ن   93% يف  ي��ت�����ش��ب��ب  ح���ي���ث 

�أو �الأمر��س غر �ملميتة. �لوفيات 

يتطور �ملر�س من خالل �لنظر �إىل ثالث مر�حل هي على �لرتتيب:

�ملرحلة �الأوىل: مر�س �لزهامير �خلفيف: وهي مرحلة تقع يف بد�ية �لتطور 

�ملر�شي وت�شتمر من »2—4« �شنو�ت، وميكن متييز �الآتية من خالل هذه 

�ملرحلة: يقولون �ل�شيء نف�شه ويكررون هذ� �ل�شيء ويفقدون �الهتمام مبا 

كانو� ي�شتمتعون به �شابقاً، ويجدون �شعوبة يف تذكر بع�س �الأ�شماء، و�الأماكن 

�ملعروفة، ويتفقدون �الأ�شياء �أكر من �ملعتاد، ويعانون من تغر�ت يف �ل�شخ�شية 

يالحظها عليهم �ملعارف و�أفر�د �الأ�شرة، ويجدون �شعوبة يف ��شتيعاب �الأفكار 

�ملبادرة. �ملرحلة  �لتجريدي، و�شعف  �لتفكر  �ملعقدة ويجدون م�شاكل يف 

�لثانية: مر�س �لزهامير �ملتو�شط: ويف هذه �ملرحلة تتطور �الأعر��س لدى 

�ملري�س وت�شتمر بحدود » 2—10« �أعو�م، ويعاين �ملري�س من �ل�شياع يف بع�س 

�الأماكن، و�لن�شيان، وفقد�ن �لقدرة على �لتو��شل،  وال يتذكر �الأحد�ث خا�شة 

�لقريبة ويحتاج �إىل م�شاعدة يف حياته �ليومية، ويكر �لت�شاجر مع �لنا�س، كما 

يكر لديه �لتخيل لالأحد�ث �لتي مل تقع �أ�شالً، ويعاين من �الأرق، و�ال�شطر�ب 

ومن �ل�شعوبة يف �لنوم.

�ملرحلة �لثالثة: مر�س �لزهامير �حل��اد: وت�شتمر هذه �ملرحلة  بحدود 

ت��زد�د حالة �ملري�س �شوءً�، وال يقدر على  �أع��و�م وهنا �ملري�س   »3—1 «

��شتعمال �أو فهم �لكلمات، �أو �لتعرف على �أفر�د �الأ�شرة، ومر�عاة نف�شه �أو 

�لتحرك مبفرده، ويف هذه �ملرحلة البد من �لرعاية �مل�شتمرة له ب�شورة 24 

�شاعة يف �ليوم و�شبعة �أيام يف �الأ�شبوع. وتوؤكد �لدر��شات »حممد،2012؛ 

عبدربه،2013؛ وحجازي، 2012« على �شرورة و�أهمية �لك�شف �ملبكر عن 

�ملر�س، فاإنه ي�شاعد على �شرعة �لبدء يف �لعالج قبل �أن تتطور �مل�شكلة �ملر�شية 

للمري�س وتتفاقم حالته.

�أ�شباب مر�س �لزهامير: هناك جمموعة من �الأ�شباب تقف ور�ء ظهور 

حاالت �الإ�شابة مبر�س زهامير كما �أكدت عليها �لدر��شات ومنها �الآتي:

 يرى حجازي »2012« �إن هناك جمموعة من �لعو�مل تقف ور�ء ظهور 

�الإ�شابة مبر�س �لزهامير منها: 

1. �لعو�مل �لور�ثية: �إن �لعو�مل �لور�ثية تلعب دور�ً رئي�شاً يف �الإ�شابة مبر�س 
�لزهامير، حيث ينت�شر بني �الأق��ارب من �لدرجة �الأوىل �إن كان يف �لعائلة 

�إ�شابات �شابقة بهذ� �ملر�س.

2. �ال�شتجابات �اللتهابية:ك�شفت �لدر��شات عن وجود �لتهابات عميقة يف 
�أدمغة �مل�شابني بد�ء �لزهامير.

3. �الإجهاد �ملوؤك�شد: �إن تكتل �لبيتا �لن�شو�ين و�ال�شتجابة �اللتهابية رمبا 
يوؤديان �إىل  �إتالف �حلبيبات �خليطية »م�شانع �لطاقة للخلية«.

4. م�شتويات �لكال�شيوم:زيادة م�شتوى �لكال�شيوم قد ي�شبب موت �خلاليا 
�لدماغية.

5. �لتقدم يف �لعمر: �لتقدم يف �لعمر ال ي�شبب �ملر�س ولكن تاأثر�ت 
�ل�شيخوخة ميكن �أن تعزز ن�شوء د�ء �لزهامير.

6. �جلن�س: �إن �لن�شاء تعاين من �ملر�س �أكر من �لرجال وهن �أكر عر�شة للعته.

7. �لرتبية: �إن �مل�شتويات �ملتدنية من �لرتبية عامل ي�شكل خطورة يف �ملر�س.
8. �إ�شابة �لر�أ�س: وقد لوحظ �أن �ملالكمني �لذين يتعر�شون ل�شربات �لر�أ�س 

ي�شابون بهذ� �ملر�س.

ق�شم علم �لنف�س 

�إ�شر�ف �للجنة �لد�ئمة لتعزيز �ل�شحة �لنف�شية باجلامعة

مراحل تطور  مرض ألزهايمر »4«
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

كوريا  يف  جديدة  در��شة  ذك��رت 

�الإ����ش���اب���ة  خ��ط��ر  �أن  �جل��ن��وب��ي��ة 

باخلرف يزد�د لدى �ملدخنني ولكن 

�أن  �لعادة ميكن  ه��ذه  عن  �الإق��الع 

يحد من هذ� �خلطر.

وق������ال م���ع���دو �ل����در������ش����ة يف 

�ل�شريري  �الأع�����ش��اب  ط��ب  دوري���ة 

�الإ���ش��اب��ة  خ��ط��ر  �إن  و�لتطبيقي، 

�ملئة  يف   14 بن�شبة  ق��ل  ب��اخل��رف 

بالن�شبة  بالرتتيب  �مل��ئ��ة  يف  و19 

فرتة  منذ  �لتدخني  عن  للمقلعني 

ي��دخ��ن��و� على  ط��وي��ل��ة و�ل��ذي��ن مل 

باملدخنني  مقارنة  وذلك  �الإط��الق، 

�لذين ��شتمرو� يف �لتدخني.

معدي  كبر  ت�شوي،  د�يني  وقال 

بجامعة  �لطب  كلية  من  �لدر��شة 

�شول �لوطنية، �إن »�لتدخني معروف 

�ل�شحة،  على  �ل�شلبية  ب��اأ���ش��ر�ره 

بال�شرطان  �الإ�شابة  ذل��ك  يف  مبا 

و�أمر��س �شر�يني �لقلب، ولكن يقل 

بالتاأكيد ن�شبًيا على تاأثر �لتدخني 

�أدمغتنا«. على 

ع��دة  �إىل  �ل���در�����ش���ة  وت�����ش��ر 

�لثمانينات  يف  �أج��ري��ت  در����ش��ات 

�لتدخني  �أن  ووجدت  و�لت�شعينات، 

بالزهامير  �الإ�شابة  يحد من خطر 

كانت متولها  �لدر��شات  ولكن هذه 

اأخطاره ت�شمل الوالدة املبكرة وانخفا�ض وزن املولود

خدمة القارئ الب�صري

عادة �شركات �لتبغ.

وق����ال ت�����ش��وي مل��وق��ع روي���رتز 

هيلث: »كان هناك �عتقاد خاطئ 

قد  للنيكوتني  �ملن�شط  �لتاأثر  باأن 

وقائي من �خلرف«.  كعامل  يعمل 

�ملثرة  »�لنقطة  �إن  ت�شوي  وق��ال 

لالهتمام هي �إمكانية وقف زيادة 

�ملرتبط  باخلرف  �الإ�شابة  خطر 

ب��ال��ت��دخ��ني م���ن خ����الل �الإق����الع 

عنه«.



�أحد  �شر�ء  ينوون  ممن  كنت  �إذ� 

هو�تف »�آيفون« �جلديدة �لتي جرى 

�لإع��ان عنه� م��وؤخ��ر�ً، ف���إن خرب�ء 

ول  ترتيث،  ب�أن  ين�شحونك  �لتقنية 

تكون يف عجلة من �أمرك.

وم���ن �لأ���ش��ي���ء �ل��ت��ي ت��دع��و �إىل 

نظ�م  �إط��اق  »�أب��ل«  �عتز�م  �لرتيث 

 iOS« و�ل��ث��وري  �جل��دي��د  �لت�شغيل 

�لتحديث�ت  ف����إن  وب���ل��ت���يل   ،»12
تغنيك  م��ز�ي���  حتمل  ق��د  �ملرتقبة 

عن �للجوء �إىل جه�ز جديد يكلفك 

»�أبل«  �شركة  وك�شفت  ب�هًظ�.  مبلًغ� 

�لأمريكية يف نيويورك عن 3 هو�تف 

جديدة ت�شم »�آيفون X �إ�س« و»�آيفون 

X �إ�س م�ك�س« و»�آيفون X �آر« و�شط 
ترقب و��شع من ع�ش�ق �لتقنية.

»�آيفون  ه�تف�  يكون  �أن  ويرتقب 

X �إ�س« و»�آيفون X م�ك�س« مت�حني 
للبيع، بدء�ً من يوم �جلمعة �مل��شية 

ه�تف  �أم����  �جل�����ري،  �شبتمرب   21
�إل  مت�ًح�  يكون  فلن  �آر«   X »�آيفون 

يف �ل�ش�د�س و�لع�شرين من �أكتوبر.

ومب� �أن نظ�م �لت�شغيل �جلديد لأبل 

ف�شيكون  قريب�ً،  �إط��اق��ه،  �شيجري 

�أن  ل�شيم�  تنتظر  �أن  �حلكمة  م��ن 

�لتحديث �ملرتقب �شي�أتي مبز�ي� عدة 

�لقدمية،  �لأجهزة  �أد�ء  ت�شريع  مثل 

ويف هذ� �ل�شدد تقول �شركة »�أبل« �إن 

�لت�شريع يف جه�زه� �ل�شهري »�آيفون 

�ملئة. ومن  40 يف  �إىل  �شي�شل   »6s
من�فع هذ� �لت�شريع �أن �ش�حب ه�تف 

�آيفون �لقدمي �شيكون ق�دًر� على فتح 

ب�70  �أ�شرع  ب�شورة  �لك�مري�  عد�شة 

ب�ملئة مق�رنة ب�لأد�ء �حل�يل.

وق���ل ع��دد م��ن م��ط��وري �لويب، 

من  جتريبية  ن�شخة  �ختربو�  �لذين 

نظ�م �لت�شغيل �جلديد، �إنهم لحظو� 

نت�ئج جيدة جد�، ولذلك ف�إن »�إي �أو 

12« قد يغني فعًا عن جديد  �إ�س 

�أن �جله�ز �جلديد  »�آيفون« ل�شيم� 

مل يجلب خ��شي�ت جديدة مغرية.
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»واتساب األسود« قادم

�أن  �إعامية  تق�رير  ذكرت  م�شتخدميه،  لإر�ش�ء  جديد  م�شعى  يف 

توفري ميزة جديدة،  �شيعمل على  »و�ت�ش�ب«  �ل�شهري  �لرت��شل  تطبيق 

وتويرت،  يوتويب  مثل  �أخرى  تطبيق�ت  يف  ��شتح�ش�ًن�  لقت  و�أن  �شبق 

�أو  وتتجلى �مليزة �جلديدة �ملتوقعة يف توفري و�شعية �لنموذج �لأ�شود 

�ملظلم »Dark Mode« جلعل �لتطبيق �أكرث ج�ذبية للم�شتخدمني.

يف  �مل��ز�ي���  من  �لعديد  هن�ك  ف���إن   »wccftech« موقع  وبح�شب 

حتت�ج  �إذ  �له�تف،  بط�رية  ط�قة  من  توفر  فهي  �ملظلمة،  �لو�شعية 

عك�س  على  �لأل��و�ن  ب�شبب  �لط�قة  من  �ملزيد  �إىل   OLED �ش��ش�ت 

�للون �لأ�شود.

كم� �أن �لو�شعية �جلديدة �شتكون جيدة خال ��شتخد�م �لتطبيق يف 

�لليل، حيث �إن وهج �ل�ش��شة �ل�ش�طعة ي�شبب عدم �لرتي�ح للم�شتخدم 

خال �لليل �أو يف �لأم�كن �ملعتمة، ن�هيك عن �أن �لو�شعية �ملظلمة متنح 

خ�شو�شية �أكرث للم�شتخدم.

ومن �ملتوقع �أن تكون �مليزة �جلديدة متوفرة على �أنظمة �لت�شغيل يف 

هو�تف �آيفون و�لهو�تف �لتي تعمل بنظ�م �أندرويد، يف �لأي�م �لق�دمة.
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ريسيفر بتقنية عرض عالي 
الجودة من »شارب«

تنوعت �ملنتج�ت و�لتقني�ت �لتي �أعلنت عنه� �ل�شرك�ت �لتقنية 

يف موؤمتر IFA قبل �أ�شبوعني يف برلني، ولعل تقنية �لعر�س ع�يل 

�جلودة �أو م� يطلق عليه 8K يف �ل�ش��ش�ت و�أجهزة �لتلف�ز ن�لت 

ن�شيب�ً و�فر�ً يف هذ� �ملوؤمتر.

�لي�ب�نية   »sharp« �ش�رب  �شركة  �أعلنت  مت�شل  �شي�ق  ويف 

�لر�ئدة يف �ملج�ل �لتقني عن ُم�شتقِبل للقنو�ت �لف�ش�ئية »ري�شيفر« 

يدعم تقنية �لعر�س 8K، لتوجد بذلك حلقة �لو�شل لا�شتمت�ع 

بتقنية �لعر�س هذه من �لقنو�ت �لد�عمة له�، و��شتقب�له� بنف�س 

�جلودة عرب ري�شيفر �ل�شركة �جلديد.

تلف�ز  �أجهزة  �مل��شي  �لع�م  �أطلقت  �ل�شركة  �أن  ب�لذكر  �جلدير 

تدعم تقنية 8K، وبهذ� �لري�شيفر وفرت �ل�شركة لأجهزته� نط�ق�ً 

�أو�شع لا�شتخد�م و�ل�شتف�دة من خ�ش�ئ�س �لعر�س �ملتميزة فيه، 

 NHK ومن �ملتوقع �أن تقوم �لهيئة �لي�ب�نية لاإذ�عة و�لتلفزيون

ببدء �لعمل ب�لبث ع�يل �جلودة 4K و8K يف �لأول من دي�شيمرب 

�لق�دم.

ول يتوفر معلوم�ت ح�لي�ً حول �شعر ري�شيفر �ش�رب �جلديد، 

و�شوف  نوفمرب،  من  �لأول  يف  �ل�شوق  يف  متوفر�ً  �شيكون  بينم� 

LC- ب��رجم��ي  وحت��دي��ث   HDMI و�شلة  �لري�شيفر  يتطلب 

70X500 Aquos  لا�شتمت�ع بدقة �لعر�س �لع�لية عرب �أجهزة 
.8K تلف�ز
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Lobe مايكروسوفت تستحوذ على شركة الذكاء االصطناعي
�أ���ش��ب��ح �ل���ذك����ء �ل���ش��ط��ن���ع��ي 

�ملج�ل �لأقوى للتن�ف�س بني �شرك�ت 

يجعل  م���  وه��و  �ملختلفة،  �لتقنية 

ب��شتمر�ر  حت����ول  م�يكرو�شوفت 

�جلديدة  �مل�ش�ريع  على  �ل�شتحو�ذ 

تطويره�  بج�نب  �مل��ج���ل  ه��ذ�  يف 

خ��شة  ��شطن�عي  ذك����ء  تقني�ت 

به�، وهذه �ملرة ك�ن �ل�شتحو�ذ على 

.Lobe شركة�

عند  �ل��ب��ع�����س  ي�شتغرب  ورمب����� 

معرفة �أن Lobe خمت�شة يف تطوير 

وللتو�شيح  و�ف���ات«،  »�شحب  �أد�ة 

�أ���ش��ب��ه بتحميل  �أك���رث، ف����إن �لأم���ر 

تويرت  �إىل  �ملكتب  �شطح  �شورة عن 

�أو في�شبوك مع �شحبه� و�إفاته� يف 

هن�  �لأد�ة  عمل  لكن  �لن�شر؛  مك�ن 

خمتلف مت�ًم� بخ�ش�ئ�شه، حيث �إن 

�أد�ته�  من  تهدف  �لن��شئة  �ل�شركة 

�إىل تقدمي فر�شة للمطورين لتطوير 

على  بهم  خ��شة  م�شتخدم  و�جهة 

تطبيق�تهم ومو�قعهم.

�أك��رث،  مف�شل  ب�شكل  وب�حلديث 

عامة  ب�إن�ش�ء  �لرغبة  عند  فمثًا 

��شتهاك  دون  م�  بطريقة  �لن�شر 

يتوجب  م�  فكل  �لوقت،  من  �لكثري 

�لن�شر  بعامة  م�  �شورة  و�شع  هو 

�شتحوله�  ثم  ومن  �ملنطقة  وحتديد 

�أد�ة Lobe �إىل رمز �أو �شورة دون 

خو�رزمية  �أو  ك��ود  لكت�بة  �حل�جة 

�لأم���ر خمتلف عم�  وه���ذ�  ل��ذل��ك، 

تقدمه �لأدو�ت �لأخرى.

�لذك�ء  تقني�ت  �إن  �لقول  وميكن 

�ل�شطن�عي �ملتطورة يف هذه �لأد�ة، 

على  �لتعرف  على  ق����درة  جتعله� 

لإن�ش�ء  و�لفيديو  و�ل�شوت  �ل�شور 

كم�  ل��ل��م��ط��وري��ن،  من��شبة  و�ج��ه��ة 

ب�شكل  �لتعلم  على  ق���درة  �لأد�ة  �أن 

متطور لتح�شني م�شتوى �لعمل.

وك�����ن����ت م����ي���ك���رو����ش���وف���ت ق��د 

قليلة  �أ����ش���ه���ر  ق��ب��ل  �����ش���ت���ح���وذت 

�ل�شطن�عي  �ل��ذك���ء  �شركة  على 

كم�   ،Semantic Machines
على  �ل�ش�بق  �لع�م  يف  ��شتحوذت 

�شركة Maluuba �أي�ًش�.

tech-wd :مل�شدر�

مراقبة تحركات المستخدمين تخضع »جوجل« للتحقيقات
�إج���ر�ء�ت  جوجل  �شركة  ت��و�ج��ه 

�ملط�لب�ت  ب�ش�أن  ج��دي��دة  ق�نونية 

�مل�شتخدمني،  مو�قع  �شجلت  ب�أنه� 

حتى بعد �إيق�ف �مل�شتخدمني خلي�ر 

»���ش��ج��ل �مل���وق���ع« �لخ��ت��ي���ري على 

�أجهزتهم، وتخ�شع �ل�شركة للتحقيق 

م��ن ق��ب��ل �ل��ن���ئ��ب �ل��ع���م يف ولي��ة 

 Mark برنوفيت�س  م���رك  �أري��زون��� 

Brnovich، �لذي يبحث فيم� �إذ� 
خدعت  قد  �لبحث  عماقة  ك�نت 

م�����ش��ت��خ��دم��ي��ه���، ح��ي��ث ق���د ت��و�ج��ه 

جوجل غر�م�ت كبرية ت�شل �إىل 10 

�آلف دولر �أمريكي لكل �نته�ك �إذ� 

مت ت�أكيد �ملز�عم من قبل فريق من 

�ملح�مني �لذين مت جتميعهم من قبل 

ولية �أريزون�.

�إىل  �لتحقيق  ه��ذ�  ي���وؤدي  وق��د 

�لولي�ت  يف  م�شبوقة  غري  عقوب�ت 

�تخ�ذ  �إىل  يدفع  قد  مم�  �ملتحدة، 

�أخ��رى  �أم���ك��ن  خ��ط��و�ت مم�ثلة يف 

م��ن �ل���ع����مل، وك���ن��ت �ل�����ش��رك��ة قد 

زعمت �ش�بًق� �أنه� مل ت�شلل �لعماء 

 21 بت�ريخ  ومت  �ملوقع،  تتبع  ب�شبب 

ع�م،  �إق���ر�ر  تقدمي  �أغ�شط�س/�آب 

�أن  �ملنقحة  �لوثيقة  تك�شف  حيث 

مكتب م�رك برنوفيت�س قد ��شت�أجر 

فريًق� من �ملح�مني للنظر يف �شركة 

تكنولوجي� غري م�شم�ة.

ويحقق �لفريق يف م�ش�ألة تخزين 

بي�ن�ت �ملوقع وتتبع موقع �مل�شتهلك 

وغريه� من �أمور تتبع �مل�شتهلك من 

خال �أنظمة ت�شغيل �لهو�تف �لذكية 

�مل�شتهلكون  ي��وق��ف  ع��ن��دم���  ح��ت��ى 

خطو�ت  ويتخذون  �ملوقع  خدم�ت 

�أخرى لإيق�ف عملي�ت �لتتبع هذه.

مكتب  ب��شم  متحدث  و�أ���ش��در 

بي�ًن�  �أري���زون����  يف  �ل��ع���م  �مل��دع��ي 

ب��ه��ذ� �ل�����ش���أن ج���ء ف��ي��ه: »يف حني 

�أو  �ل�شركة  ت�أكيد  ن�شتطيع  ل  �أنن� 

فقد  للتحقيق،  �خل��شعة  �ل�شرك�ت 

قدًم� و�حل�شول على  �مل�شي  قررن� 

��شت�ش�ر�ت خ�رجية بعد �شل�شلة من 

�لتق�رير �لإخب�رية �ملثرية للقلق، مب� 

تتبع  �أب��رزت  حديثة  ق�شة  ذل��ك  يف 

غوغل لتحرك�ت �مل�شتهلكني«.

�أولوية  برنوفيت�س  م�رك  ويعطي 

�مل�شتهلك  بي�ن�ت  كبرية خل�شو�شية 

و�لأمن �ل�شيرب�ين، و�أو�شحت غوغل 

حيث  بي�ن،  �لتعقب يف  من  موقفه� 

�آرون  �ل�شركة،  ب��شم  �ملتحدث  ق�ل 

�شت�ين Aaron Stein، �إن بي�ن�ت 

تقدمي  يف  �ل�شركة  ت�ش�عد  �مل��وق��ع 

يتف�عل  ع��ن��دم���  م��ف��ي��دة  خ��دم���ت 

نت�ئج  مثل  منتج�ته�  مع  �لأ�شخ��س 

�لبحث ذ�ت �ل�شلة حملًي� وتوقع�ت 

�ل��زي���ر�ت، ولي�شت ه��ذه �ملرة  ع��دد 

م�  جهة  فيه�  تتعهد  �لتي  �لأوىل 

جوجل  �شد  ق�نوين  �إج��ر�ء  ب�تخ�ذ 

للم�شتخدمني  تعقبه�  مت�بعة  ب�ش�أن 

�لذين �أوقفو� خي�ر �شجل �ملو�قع.

وتعر�شت �ل�شركة لهجوم من قبل 

�شي��شته�  ح��ول  �خل�شو�شية  خ��رب�ء 

�خل������ش��ة ب��ح��ف��ظ ب��ي���ن���ت م��وق��ع 

�مل�شتخدم، حيث ذكرت جمموعة مركز 

�لإلكرتونية  �خل�شو�شية  معلوم�ت 

�ملد�فعة عن خ�شو�شية �مل�شتخدمني 

يف ر�ش�لة �إىل جلنة �لتج�رة �لفيدر�لية 

�أن عماقة �لبحث قد �نتهكت �شروط 

ع���م 2011 من خ��ال جمع  ت�شوية 

�مل�شتخدمني حتى عندم� مت  بي�ن�ت 

وك�نت  لديهم،  �ملو�قع  �شجل  �إيق�ف 

�ل�شركة قد و�فقت حينه�، وكجزء من 

�لت�شوية، على نظ�م مر�قبة ملدة 20 

ع�ًم�.
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هي اأحد امل�ساكن القدمية التي �سكنها الإن�سان قبل الثورات العمرانية 

والتطور املدين، وتُعد من املظاهر اجلغرافية التي نراها حولنا وُخ�سو�ساً 

يف الأماكن اجلبلية اأو حتت الأر�ض يف اأحيان كثرية، والكهف يُعرف باأنه 

اآخر  تعريف  وهناك  فيها،  الإن�سان  بدخول  ت�سمح  �سخرية  فجوة  اأي 

علمي يُفيد باأنها اأي فجوة يزيد قطرها عن 15 مليمرتاً، وتت�سف باأنها 

فتحة طبيعية ولي�ست بفعل الإن�سان.

تكونت الكهوف عرب الزمن بفعل العديد من الظواهر الطبيعية، وتكرث 

الكهوف يف ال�سخور ذات البنية اجلريية اأو الكل�سية، وتوجد الكهوف يف 

املناطق ذات الن�ساط الربكاين مثاًل والتي تكونت بفعل الالفا املن�سهرة 

وتُعرف بكهوف الالفا التي تكونت على �سكل اأنفاق.

ومن الأنواع الأخرى للُكهوف الكهوف اجلليدية التي تكونت يف املواقع 

املناطق، وتوجد  تلك  التي حتدث يف  الذوبان  نتيجة عمليات  املتجمدة 

مت  والتي  والبحار  ال�سواطىء  امتداد  على  تقع  بحرية  ُكهوف  هناك 

ت�سكلها بفعل مياه البحار واملحيطات على تلك ال�سواطئ.

من اأ�سهر اأنواع الُكهوف واأكرثها �ُسيوعاً الُكهوف الناجتة عن عمليات 

وثاين  بالأحما�ض  املُحملة  الأمطار  مياه  طريق  عن  اإما  املائية  التعرية 

خاللها  ُمدثًة  اجلريية  ال�سخور  باإذابة  تقوم  والتي  الكربون  اأك�سيد 

ُكهوفاً واأنفاقاً، اأو الُكهوف التي تن�ساأ بفعل املياه اجلوفية الواقعة حتت 

والأتربة  ال�سخور  اجلوفّية  املياه  جتّمع  يذيب  حيث  الأر����ض؛  �سطح 

ويحدث فجوات عميقة فيها، وتكون هذه الفجوات مملوءة باملاء بفعل 

اأن يهبط م�ستوى املياه اجلوفية يف تلك الأماكن  املياه اجلوفية، ثُم ما 

ومتتلىء  اجلوفية  املياه  خلّفتها  التي  العميقة  الفجوة  تلك  تظهر  حتى 

بالهواء بدلً من املاء الذي كاَن فيها.

خالد حمد �آل يو�سف

كلية �لعلوم

ي��ع��د مت��ي��ز ال��ط��ال��ب ع��ل��ى مقعد 

الأ�سا�سية  ال��ع��وام��ل  م��ن  ال��درا���س��ة 

والتميز  م�ستقباًل،  مهنته  يف  لتميزه 

مبني  اإن��ه  اإذ  ال�سعب،  بالأمر  لي�ض 

ب�سكل  تتمحور  وا�سحة  اأ�س�ض  على 

ال��ب��ح��ث ع��ن املعرفة  اأ���س��ا���ض ح���ول 

الطالب  تنظيم  وح�سن  واقتنائها، 

لوقته،  املنا�سب  وا�ستثماره  ملهامه، 

يكت�سبها،  التي  للمهارات  وتطويره 

�سمن  اأدائ���ه  وج��ودة  تعاونه  وح�سن 

فرق العمل اجلامعية. وفيما يلي اأهم 

العوامل التي توؤدي اإىل التميز:

ـ كلمة �ل�سر »�قر�أ« - حت�سيل 

�ملعرفة:

القراآن  يف  الأوىل  الكلمة  �ستبقى 

لك�سب  الأ���س��ا���ض  »اق������راأ«  ال��ك��رمي 

املعرفة، وال�سر الفعلي يف تطور الأمم 

بك�سب  املهتم  فالطالب  وت��ف��وق��ه��ا، 

عليها  احل�سول  من  يتمكن  املعرفة 

واقتنائها، وبذلك يتفوق يف درا�سته، 

ويتبواأ مكانة مرموقة بني زمالئه ويف 

املجتمع.

ـ �ملحا�سر�ت:

يف  اأ���س��ا���س��ي  دور  ل��ل��م��ح��ا���س��رات 

ا���س��ت��ي��ع��اب امل��و���س��وع��ات امل��ط��روح��ة 

باأف�سل �سكل ممكن، وتعد من العوامل 

املهمة يف التح�سري اجليد لالختبارات، 

وهو  ال��ع��ايل،  املعدل  على  واحل�سول 

بعد  املهني  العمل  يف  التميز  اأ�سا�ض 

التخرج، فاملتميز على كر�سي الدرا�سة 

يكون عادة متميزاً يف مهنته.

ـ �لتنظيم و�اللتز�م:

ي��ع��د ح�����س��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م ل���الأم���ور 

املنا�سب  والتحديد  بها  نقوم  التي 

الب�سيطة  ال��ق��واع��د  م��ن  ل��الأول��وي��ات 

للتميز، فاحلياة مراحل ولكل مرحلة 

يف  فالأولوية  يرافقها،  اأ�سا�ض  عمل 

للتخ�س�ض  ه��ي  اجلامعية  املرحلة 

هو  م��ا  ك��ل  ف�سخر  ف��ي��ه،  وال��ت��م��ي��ز 

الغاية من خالل  لهذه  لك  خم�س�ض 

حل�سن  وال�سعي  لأعمالك  التنظيم 

اإجن���ازه���ا، وت��ع��اون م��ع اأ���س��ات��ذت��ك، 

واعمل بتوجيهاتهم فهم يعكفون على 

لطلبتهم  وخ��ربات��ه��م  معارفهم  نقل 

ذلك  يُعد  حيث  بتميزهم  وي�سعدون 

متيًزا لهم اأي�ًسا.

ـ ��ستثمار �لوقت:

اأن الوقت هبة كبرية  كل منا يعلم 

ن��ا���س��ب، فما  م��ن اهلل، واأن���ه م���ورد 

يذهب منه ل يعود، والطالب املتميز 

يدرك اأن هدر الوقت من اأهم اأ�سباب 

الف�سل، واأن ح�سن ا�ستثماره يف اإجناز 

املهام الدرا�سية والتي تتمحور ب�سكل 

املعلومة  ع��ن  البحث  ح��ول  اأ���س��ا���ض 

واقتنائها من اأهم اأ�سباب التميز.

ـ �لتعاون:

قوة املرء لي�ست فقط يف �سخ�سه، 

اإمنا مبن حوله اأي�ساً، فتحليك – مع 

فريق  بروح   - اأ�ستاذك  ومع  زمالئك 

العمل املتواد �سيمكنك من الن�سمام 

ال��رب  امل��ت��ع��اون��ة ع��ل��ى  اإىل الأ����س���رة 

واكت�ساب املعرفة، وامل�ساهمة الفعلية 

يف خلق البيئة التعليمية التي توؤهلك 

للتميز، ومتكن جامعتك من الريادة. 

ـ �الإر�ساد �الأكادميي:

مر�سُدك  ل��ك  ي��ق��دم  اأن  يُفرت�ض 

الأكادميي كل ما ميكنه من دعم، فال 

يعرت�ض  فيما  ا�ست�سارته  يف  ت��رتدد 

من  تتمكن  ل  عقبات  م��ن  طريقك 

تذليلها، مع ال�سعي الدوؤوب لأن تطور 

نف�سك  على  اهلل  بعد  وتعتمد  ذات��ك 

من  ميكنك  ال��ذي  املنهج  متتلك  كي 

تذليل العقبات ب�سكل ذاتي كون ذلك 

للمهارة،  لمتالكك  الو�سائل  اإح��دى 

وك�سبك للمزيد من الثقة بالنف�ض.

عمادة تطوير �ملهار�ت

من وحي الصورة

ال�سعودية  العربية  اململكة  �سهدت 

كبرية  نه�سة  املا�سي  العقد  خ��الل 

يف ج���وان���ب م���ت���ع���ددة، وم����ن ذل��ك 

النه�سة يف اجلانب العمراين، حيث 

زخرت الريا�ض بالكثري من امل�ساريع 

التنموية، ولعل زيادة القدرة ال�سرائية 

ل���دى امل��واط��ن��ني اأث�����ارت امل��ط��وري��ن 

العقاريني لتطوير العديد من الأحياء 

تلك  ل�ستغالل  احلديثة،  ال�سكنية 

القدرة ال�سرائية للمواطن.

ول��ع��ل��ي اأب������ادر ال���ق���ارئ ال��ك��رمي 

عن  ر���س��اك  م�ستوى  م��ا  ب�����س��وؤال: 

الأحياء ال�سكنية وكيف تقيم م�ستوى 

جودة املعي�سة فيها؟

ل�����س��ت م��ت��ف��ائ��اًل  يف احل��ق��ي��ق��ة 

بردودك عزيزي القارئ، لكن ا�سمح 

اإن   – ال��ت�����س��اوؤم  ذل��ك  اأف��ن��د  اأن  يل 

�سحت الت�سمية - وفًقا ملا يلي:

كثري من الأحياء املطورة لالأ�سف، 

هدفه  ه�ساً  مم��اًل  تطويراً  �سهدت 

مراعاة  اأدن��ى  دون  ال�سريع،  الربح 

كم�ستفيد  الإن�������س���ان  اأو  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 

وم�����س��ت��خ��دم، ف��ال��ذي ي��درك��ه كثري 

تنوعهم  خمتلف  ع��ل��ى  ال��ن��ا���ض  م��ن 

الأر�����ض  اأن  ال��ع��ل��م��ي��ة،  ودرج��ات��ه��م 

لالإن�سان  ه��ي��اأه��ا  اهلل  �سخرها  مل��ا 

لتتنا�سب مع اإمكانياته واحتياجاته.

وذل���ك ي��ق��ودن��ا ل�����س��وؤال »مل���اذا مل 

الإن�سان  لتنا�سب  اأح��ي��اوؤن��ا  ت�سمم 

وتراعي احتياجاته يف املقام الأول؟«.

زيارتك  عند  جلياً  يظهر  ال��ذي 

لأحد تلك الأحياء ارتباطها املبا�سر 

تتحرك  فعندما  مركبتك،  حركة  مع 

يف  م�سكلة  جت���د  ل  احل���ي  داخ����ل 

ال��ق��ي��ادة ول��ك��ن ع��ن��دم��ا ت��رتج��ل من 

جتد  قدميك  على  لتم�سي  �سيارتك 

نف�سك ت�سارك ال�سيارة نف�ض الطريق 

األي�ض كذلك؟! 

كم�ستخدم  حفيظتي  يثري  ما  اإن 

مل  ال�سكنية  الأح��ي��اء  اأن  وم�ستفيد 

كاإن�سان  واحتياجاتي  وج��ودي  ت��راع 

فال يوجد مكان خم�س�ض حلركتي، 

نف�ض  يف  ال�����س��ي��ارة  اأ�����س����ارك  ب���ل 

اأم�سي  اأن  اأ�ستطيع  كيف  الطريق!! 

باأمان يف ظل هذه الطرق ل�سيما اإن 

كانت مزدحمة؟ من �ساحب الأولوية 

بهذا الطريق اأنا اأم ال�سيارة؟!

تثري  ال�سوؤال قد  الإجابة على  اإن 

اأي��ه��ا  ل��دي��ك  وال�����س��ح��ك  ال�سخرية 

القارئ، هل لو ح�سل حادث يف ذلك 

الطريق ياترى من املخطئ يف راأيك 

اأيها القارئ؟ اأنا اأم ال�سيارة؟ ومن منا 

نتيجة  بالتعوي�ض  الآخ��ر  �سيطالب 

اإن  حال  يف  هذا  الناجتة؟  الأ�سرار 

كتب اهلل يل ال�سالمة ال�سخ�سية!

خميلتي  يف  ت���دور  ك��ث��رية  اأ�سئلة 

العمرانية،  بيئتنا  مع  عالقتنا  حول 

ب��اأن  جميعاً  نقر  اأن  امل��وؤ���س��ف  وم��ن 

ال�����س��ي��ارة وال��و���س��ي��ل��ة ال��ت��ي وج��دت 

خلدمة الإن�سان هي العامل الرئي�سي 

الذي ي�سيطر على بيئتنا العمرانية، 

على  بناًء  ت�سمم  اأ�سحت  فاأحياوؤنا 

وكثافة  واأع��داده��ا  ال�سيارة  عر�ض 

حركتها، ويف املقابل تهمي�ض الإن�سان 

وكاأن لي�ض له وجود يف هذه املنظومة.

وهذا يقودين ل�سوؤال اأختم به هذه 

املقالة: يا ترى من ال�سبب يف تهمي�ض 

الإن�سان ودوره يف اأحيائنا وبيئتنا؟

كمتخ�س�ض  ن��ظ��ري  وج��ه��ة  م��ن 

العقاري  والتطوير  التخطيط  يف 

من  هو  الإن�سان  اإن  القول  اأ�ستطيع 

مل  عندما  كم�سوؤول،  نف�سه  هم�ض 

يهتم بالإن�سان كمحور ومرتكز يقوم 

عليه التخطيط من البداية، معتمداً 

هدفه  وال��ذي  العقاري  املطور  على 

فقط،  وال��رب��ح  الربح  الأول  باملقام 

معماري  كم�سمم  الإن�����س��ان  وك���ذا 

وخمطط عمراين، والذي جتاهل كل 

ما تعلمه ودر�سه من معايري الت�سميم 

والتخطيط لالأحياء ال�سكنية.

باأن خطوة  من هذا املقام واإمياناً 

واح���دة،  بخطوة  ت��ب��داأ  ميل  الأل���ف 

بيئتنا  لتطوير  ال�سعي  علينا  يجب 

ال��ع��م��ران��ي��ة ع��رب ج��م��ي��ع ال��و���س��ائ��ل 

ل��دى  ال��ث��ق��اف��ة  ه���ذه  لن�سر  امل��ت��اح��ة 

كونك  القارئ  اأيها  فمنك  اجلميع، 

مواطناً اأو مقيماً تبداأ هذه اخلطوة، 

اإن ملكت الثقافة التي تبني لك حقك 

يف احل�سول على البيئة املنا�سبة لك 

وملجتمعك، و�سولً اإىل امل�سوؤول عرب 

العلمية  والبحوث  البناءة  املبادرات 

اأهمية تطوير البيئة  التي تدعو اإىل 

الأنظمة  واإع��ادة حتديث  العمرانية، 

هذا  يف  ثقة  كلنا  ب��ذل��ك.  املتعلقة 

الوطن املعطاء وم�سوؤوليه و�سعبه يف 

حر�سهم على تطوير بيئتنا العمرانية 

ووطنا مبا يجعلنا يف م�ساف الدول 

القارئ  اأيها  اأذّكرك  املتقدمة، ولعلي 

ال��ع��زي��ز ب��اأح��د اأه���م اأه����داف روؤي��ة 

وهو  اهلل-  حر�سها   2030- اململكة 

بناء جمتمع حيوي بيئته عامرة.

م. عي�سى �لعنزي 

باحث يف �لتخطيط �لعمر�ين 

و�لتطوير �لعقاري

ال بيئة بال إنسان!

إرشادات في السعي نحو التميز

عمرانيات

يومنا الوطني تاريخ جميد ل يُن�سى، 

وملحمة وطنية كربى،

كياٍن  يف  اململكة  توحيد  اإىل  اأدت 

واحد ودولة قوية ومتما�سكة،

و�ستبقى يا وطني عزيزاً قوياً موحداً 

اآمناً مطمئناً يف ظل القيادة الر�سيدة.

عبد�لرحمن �لعبيد

�لعلوم

الكهوف ..
جيرية وبركانية ومائية

جيولوجيات

إرشادات أكاديمية



انطالق فعاليات مسار 
الموهوبين

واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  بربنامج  املوهوبني  الطلبة  م�سار  اأطلق 

الف�سل  هذا  فعالياته  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  بوكالة 

بلقاء مع الطلبة املوهوبني يف نادي الربنامج، عر�ض فيه م�سرف امل�سار 

ال�سمراين خطة  �سالح  الأ�ستاذ 

وحث  الأول،  للف�سل  الربنامج 

احل�سور  على  املوهوبني  الطلبة 

التي  الفعاليات  يف  وامل�ساركة 

وحت�سني  ت��ط��وي��ر  اإىل  ت��ه��دف 

مواهبهم، كما مت ال�ستماع لآراء 

املوهوبني ومقرتحاتهم والعقبات 

التي يواجهها املوهوب.

ور�سة  تنفيذ  مت  ذل��ك  وب��ع��د 

وامل��واه��ب،  ال��ذك��اءات  عمل عن 

املوهبة  وتطوير  لتعزيز  هدفت 

ل����دى امل���وه���وب وف����ق ال��ث��اث��ة 

تفاعل  الأدوات،  وتطوير  املهارات،  واكت�ساف  الذات،  اكت�ساف  حماور: 

معها املوهوبون ودار احلوار فيها حول ارتباط الذكاءات باملوهبة.

الجتماعية  امل�سوؤولية  نادي  نفذ 

برامج  حزمة  �سعود  امللك  بجامعة 

 88 الوطني  اليوم  مبنا�سبة  عديدة 

ا�ستهدفت الأيتام وذوي الإعاقة يف 

عدد من اجلمعيات اخلريية، حيث 

اأكرث من  امل�ستفيدين منها  بلغ عدد 

7000 م�ستفيد من هذه الفئات.
يوم مفتوح

ب���داأ ال��ربن��ام��ج يف م��رك��ز خا�ض 

مفتوح  يوم  اإقامة  فيه  مت  لاأطفال 

لهم �سمل برناجماً ترفيهياً مب�ساركة 

الوجه  على  والر�سم  ترفيهية  فرقة 

ونق�ض احلناء وتوزيع الهدايا عليهم، 

كما �سمل الربنامج التعاون مع مدينة 

تنفيذ  مت  حيث  الطبية،  فهد  امللك 

واأ�سرهم  املنومني  للمر�سى  برنامج 

�سمل  اخلارجية  ال�ساحة  يف  وذل��ك 

العر�سة ال�سعودية وجمموعة اأركان 

الأ�سر  من  عدد  مب�ساركة  تعريفية 

امل��ن��ت��ج��ة وب��ع�����ض احل����رف ك��م��ا مت 

وبرامج  م�سابقات  برنامج  تقدمي 

ترفيهية ومت توزيع الهدايا والأعام 

و�سور امللك �سلمان على احل�سور.

برامج وطنية

مميزاً  يوماً  الربنامج  �سمل  كما 

يف جمعية الأطفال املعوقني والذي 

الوطنية  ال��ربام��ج  اأه���م  م��ن  يعترب 

املنتخب  اأبطال  ا�ست�سافة  حيث مت 

ال�����س��ع��ودي ل�����ذوي الح��ت��ي��اج��ات 

اخل��ا���س��ة احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى ك��اأ���ض 

اأطفال  �سارك  موؤخراً، حيث  العامل 

الكاأ�ض مع جنوم  اجلمعية يف حمل 

باإدارة وتنفيذ  النادي  املنتخب وقام 

ال���ربن���ام���ج اخل���ا����ض ب��ه��ذا ال��ي��وم 

ومت  اجلميع  اإع��ج��اب  ن��ال  وال���ذي 

تكرمي م�سوؤول الفعاليات يف النادي 

الأ�ستاذ عبدالعزيز املعيوف.

ا�ضت�ضافة مبدعني

وع����رب م���دي���ر م���رك���ز ال��ري��ا���ض 

عن  الفهيد  خالد  الأ�ستاذ  للجمعية 

�سكره العميق للقائمني على النادي 

الفعالية  جناح  يف  لإ�سهامهم  وذلك 

نفو�ض  يف  طيب  اأثر  لها  كان  والتي 

الربنامج  و�سمل  املعوقني،  الأطفال 

اجلمعية  باأق�سام  تعريفية  اأرك��ان��اً 

وا���س��ت�����س��اف��ة امل��ب��دع��ني م���ن ذوي 

يعر�سون  لهم  اأرك����ان  يف  الإع��اق��ة 

خا�ض  م�سرح  زرع  ومت  اإبداعاتهم 

وامل�سابقات،  الرتفيهي  للربنامج 

بهذه  خا�سة  تورته  تقطيع  مت  كما 

املنا�سبة الوطنية.

اأكرب لوحة توقيع

خا�ساً  برناجماً  النادي  قدم  كما 

الأمري  م�ست�سفى  يف  الوطني  لليوم 

حممد بن عبدالعزيز �سرق الريا�ض 

للعاملني  توقيع  لوحة  اأك��رب  و�سمل 

واملر�سى املنومني، ومن جهة اأخرى 

ي�ستعد النادي لتفعيل دوره املجتمعي 

الذي متيز فيه من خال عدد من 

�سيطلقها  التي  واملبادرات  الربامج 

التقى عميد كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية 

اللقاء  يف  الطاب  القحطاين  مفلح  الدكتور 

الدرا�سي  العام  بداية  الذي عقد يف  ال�سنوي 

اجلديد 1440/1439ه�.

وقد ا�ستهل د. القحطاين اللقاء بالرتحيب 

قدم  ث��م  التدري�ض  هيئة  واأع�����س��اء  بالطاب 

والدور  واأق�سامها  الكلية  عن  موجزاً  عر�ساً 

يف  الطاب  باإعداد  يتعلق  فيما  تلعبه  ال��ذي 

تخ�س�سي احلقوق والعلوم ال�سيا�سية، واأجاب 

طرحها  التي  وال�ستف�سارات  الأ�سئلة  على 

الطاب، وحث الطاب على اجلد والجتهاد 

يف  اأهمية  من  لذلك  ملا  العلمي  والتح�سيل 

حت�سني فر�سهم يف املناف�سة يف �سوق العمل 

بعد التخرج.

ح�����س��ر ال��ل��ق��اء وك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة ل��ل�����س��وؤون 

الأكادميية الدكتور عبداهلل الغامدي، ووكيل 

عبدالعزيز  الدكتور  واجلودة  للتطوير  الكلية 

اخلا�ض  القانون  ق�سم  ورئي�ض  احل��م��ودي، 

الدكتور عثمان طالبي وم�سوؤويل وحدة �سوؤون 

الطاب.

وكالة التخطيط والتطوير 
تصدر 12 كتابًا تخصصيًا 

عميد الحقوق والعلوم السياسية يلتقي الطالب

واجلودة،  التطوير  ثقافة  وتر�سيخ  لن�سر  الهادفة  مل�ساعيها  ا�ستمراراً 

التطوير  عمادة  يف  والتطوير ممثلة  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  اأ�سدرت 

واجلودة »5« كتب جديدة يف جمال التطوير واجلودة، كما اأعادت طباعة 

بعد  املن�سرم  العام  خال  اأنتجتها  قد  كانت  املجال  نف�ض  يف  كتب   »7«

نفاذ الكمية املطبوعة، نظراً لإقبال من�سوبي اجلامعة املهتمني مبجالت 

التطوير واجلودة للح�سول على ن�سخ من هذه الكتب، وبذلك ي�سل عدد 

جمالت  يف  متخ�س�ساً  كتاباً   »12« العمادة  اأ�سدرتها  التي  الكتيبات 

التطوير واجلودة. ول �سك اأن اإ�سدار وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير 

ممثلة يف عمادة التطوير واجلودة لهذه الكتب التي حتمل ا�سم »�سل�سلة 

ثقافة التطوير واجلودة« من �ساأنه اأن يدعم حتقيق الهدف ال�سرتاتيجي 

الأول لعمادة التطوير واجلودة الذي ين�ض على »غر�ض ثقافة التخطيط 

حتقيق  يدعم  كما  باجلامعة«،  ال�سرتاتيجي  الأداء  اإدارة  يف  واجل��ودة 

اخلطة ال�سرتاتيجية لوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير.

على  كتاباً   »12« كاملة  الإ���س��دارات  جمموعة  توزيع  كذلك  وتقرر 

امل�ساركني يف امللتقى ال�سنوي الثاين لوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير 

املزمع عقدة غدا الثنني 21 حمرم اجلاري مع وكاء الكليات والعمادات 

واجل��ودة،  للتطوير  الوكيات  وم�ساعدات  واجل��ودة،  للتطوير  امل�ساندة 

وروؤ�ساء وحدات التطوير واجلودة بوحدات اجلامعة.

»المسؤولية االجتماعية« ينفذ حزمة برامج احتفاال باليوم الوطني
لرت�سيخ ثقافة التطوير واجلودةا�ستفاد منها 7 اآلف يتيم ومن ذوي الإعاقة

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

ذاكرة بصرية للوطن 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

تاريخ  لدرا�سات  �سلمان  امللك  لكر�سي  م�سكور  جهد 

»ذاكرة  معر�ض  تنظيم  يف  وح�سارتها  العربية  اجلزيرة 

جاءت  التي  ال�سور  فمجموعة  طابية«،  بعيون  وطنية 

اختيارها  ومت  �سعودية  جامعات  ع�سر  من  اأنيق  �سجل  يف 

بقيادة  مميزة  موؤ�س�سية  خطوة  ب�سرًيا،  عمًا  �ستني  من 

معه  العمل  وفربق  ال�سبيعي  عبداهلل  الدكتور  الأ�ستاذ 

اآف��اق  م��ن  امل��زي��د  وتفتح  ت�ستمر  اأن  ن��رج��و  امل��رك��ز،  يف 

تطبيقات  عرب  املقبل  العام  يف  الرقمي  الب�سري  العمل 

الذكية.  الهواتف 

واإمي���اًن���ا م��ن��ا يف ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة ب��ت��ك��ام��ل اجل��ه��ود 

املميزة  ال�سور  تلك  من  عدد  كل  يف  �سور  بن�سر  �سنقوم 

ميثل  املعر�ض  فهذا  الوطن،  جامعات  وطاب  لطالبات 

ومعايل  الريا�ض  اأمري  بح�سور  توجت  عالية  وطنية  قيمة 

الفائزين. لتكرمي  اجلامعة  مدير 

اأم  التاريخ؟  حائط  اإىل  الفائزة  ال�سور  �ستعود  فهل   

الوطن؟  جامعات  يف  �ستجول 
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