
كتب - بندر احلمدان:

نفذت جامعة امللك �شعود م�شروعاً بحثياً 

للكهرباء،  ال�شعودية  ال�شركة  مع  م�شرتكاً 

والرمال  ال�شم�س  من  لال�شتفادة  يهدف 

برج  نظام  نظيفة يف  لإنتاج طاقة  والهواء 

 Concentrated  طاقة �شم�شية مركزة

تنفيذ  مت  حيث   ،»Solar Power»CSP
لإنتاج  امل�شروع   الأوىل من  هذا  املرحلة 

الريا�س  وادي  �شركة  يف  واط  كيلو   100
للتقنية، الذراع ال�شتثماري للجامعة، وجاء 

ذلك يف حفل رعاه معايل مدير اجلامعة 

د. بدران العمر على اأر�س وادي الريا�س.

 واأكد د. هاين الأن�شاري، الأ�شتاذ بق�شم 

الرئي�س  الباحث  امليكانيكية،  الهند�شة 

اجلامعة«  لـ«ر�شالة  ت�شريح  يف  بامل�شروع 

على  نوعه  من  الأول  يعترب  امل�شروع  اأن 

م�شتوى العامل والذي ي�شتخدم الرمال يف 

برج طاقة �شم�شية مركزة لإنتاج الكهرباء، 

ومت الو�شول بدرجة حرارة الرمل الأحمر 

اأعلى من درجات  اإىل 624 درجة، و هي 

املــذاب  امللح  عليها  يعمل  التي  احلـــرارة 

والذي يفقد خوا�شه الكيميائية عند درجة 

و�شاهمت  درجــة،   560 من  اأعلى  حــرارة 

اإنتاج  24 % من  بن�شبة  ال�شم�شية  الطاقة 

للزيادة  قابلة  الن�شبة  وهـــذه  الــكــهــربــاء، 

باملرحلة الثانية يف حال تفادي التحديات 

التي واجهت امل�شروع البحثي.

واأ�شار د.الن�شاري اأن اآلية عمل التقنية 

تتم عرب انعكا�س اأ�شعة ال�شم�س من خالل 

بحيث  لها  مقابل  بــرج  على  مــرايــا  حقل 

«م�شتقبل  الــربج  باأعلى  فتحة  يف  ترتكز 

حراري«، ويتم رفع الرمال احلمراء داخل 

واإ�شقاطها  اأ�شطواين  م�شعد  عرب  الــربج 

�شكل  على  املــركــزة  ال�شم�س  اأ�شعة  اأمــام 

عالية،  حـــرارة  درجـــة  لكت�شاب  �ــشــتــارة 

ال�شاخن يف خزان معزول  الرمل  ويتخزن 

اإىل  انتقاله  يتم  اأن  اإىل  حــرارتــه  يحفظ 

الــهــواء  ــادل احلـــــراري، ويــتــم �شغط  ــب امل

ت�شخينه  قــبــل  الــكــومــربيــ�ــشــور  بــوا�ــشــطــة 

ومتريره لبقية الأجزاء يف دورة رفع درجة 

حرارة  درجة  رفع  يتم  كما  الهواء،  حرارة 

520 درجة مئوية  اإىل  «الهواء امل�شغوط« 

بوا�شطة املعو�س احلراري، وي�شقط الرمل 

داخل املبادل احلراري يف اأنابيب عمودية 

فيها  ي�شري  اأفقية  اأنابيب  معها  تتقاطع 

اإ�شافية  حرارة  ليكت�شب  امل�شغوط  الهواء 

مئوية،  درجة   624 اإىل  وي�شل  الرمل  من 

هجيناً،  ليكون  النظام  هــذا  ت�شميم  ومت 

ا�شتخدام  الغازية  للتوربينة  ميكن  حيث 

الهواء  حرارة  درجة  و�شول  لدعم  الديزل 

امل�شغوط لدرجة حرارة الحرتاق الالزمة 

امل�شغوط  الهواء  يتجه  ثم  ومن  للتوربينة، 

اإىل  780 درجـــة مــئــويــة  الــ�ــشــاخــن عــنــد 

التوربينة الغازية لتحريكها، ويخرج الرمل 

اأقل،  حــرارة  بدرجة  احلــراري  املبادل  من 

ويتم رفعه جمدداً لأعلى الربج ليتم اإعادة 

ت�شخينه باأ�شعة ال�شم�س.

بطرح  ت�شريحه  الأنــ�ــشــاري  واخــتــتــم 

ا�شتخدام  «اأن  ومــنــهــا:  املــ�ــشــروع  مــزايــا 

لدرجات  بالو�شول  ي�شمح  الأحمر  الرمل 

درجــة   1000 اإىل  ت�شل  عالية  حـــرارة 

مــئــويــة، والــعــمــل بــدرجــات حـــرارة اأعلى 

والــرمــل  ــى،  اأعــل بــكــفــاءة  للت�شغيل  يــقــود 

الأحمر متوفر يف اأرا�شي اململكة العربية 

ال�شعودية، وبالتايل يوفر من تكلفة الناقل 

من  الــالزمــة  امل�شاحة  وتقليل  احلـــراري، 

وعاء  مثل  امل�شروع،  مكونات  و�شع  خالل 

توربينة  وا�شتخدام  الربج،  التخزين داخل 

املاء  وبالتايل ل حاجة ل�شتخدام  غازية، 

من  بالقرب  التوليد  حمطة  تــكــون  واأن 

م�شادر املياه«.
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توليد الطاقة بتسخين الرمال
يف م�رشوع بحثي م�شرتك لإنتاج الطاقة الكهربائية بني اجلامعة و»الكهرباء« 

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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10 سيارات جولف للتصنيع المتقدم

الطالب يشاركون في حوار بين األديان بالشراكة مع سابك والتقنية .. افتتاح مؤتمر الكيمياء 

03

د. العمر يتفقد 
»مستشفى 

إنترهيلث« الكندي

نظم نادي العقول الرقمية التابع لوكالة عمادة �شوؤون الطالب ل�شوؤون الطالبات بكلية علوم 

احلا�شب واملعلومات موؤمتر «الذكاء ال�شطناعي واإنرتنت الأ�شياء«، وذلك خالل الفرتة 19 - 

22 �شفر 1440هـ، و�شارك يف املوؤمتر رواد ومهتمون بالذكاء ال�شطناعي واإنرتنت الأ�شياء 
من من�شوبي اجلامعة وحتديًدا من من�شوبات كلية علوم احلا�شب واملعلومات، ومت خالل املوؤمتر 

عقد 3 جل�شات نقا�س و3 جل�شات خا�شة، بالإ�شافة اإىل ور�شتي عمل.       تفا�شيل �س12

ا�شتاأنف امللتقى الإعالمي ثاين ندواته 

«الإعــالم  دور  ملناق�شة  خ�ش�شت  التي 

وال�شراع الثقايف«، وذلك �شمن فعاليات 

الربنامج الثقايف جلمعية الثقافة والفنون 

يوم  وذلــك  الإعــالم،  ق�شم  مع  بال�شراكة 

الثنني املا�شي يف اخليمة الثقافية مبقر 

كبري  عدد  وح�شور  مب�شاركة  اجلمعية، 

ومن�شوبي  التدري�س  هئية  اأع�شاء  من 

بن  حممد  والإمـــام  �شعود  امللك  جامعة 

�شعود، اإ�شافة لبع�س الإعالميني.

من  �شل�شلة  �شمن  الندوة  هــذه  تاأتي 

من  يقرب  ملا  انعقادها  املقرر  الندوات 

خمتلف  ومناق�شة  لتداول  �شهور  �شبعة 

امللتقى خالل  يناق�شها  التي  املو�شوعات 

حتت  وذلـــك   ،2019  –  2018 عــامــي 

الأ�شتاذ  الطيا�س  فهد  الدكتور  اإ�شراف 

على  وامل�شرف  الإعــالم  بق�شم  امل�شارك 

اإدارة وحترير �شحيفة «ر�شالة اجلامعة« 

ود.اأمل التميمي وكيلة ق�شم الإعالم.

التفا�شيل �س12

مؤتمر

 »الذكاء االصطناعي«

ملتقى إلدارة الصراع 
الثقافي
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العمارة والتخطيط تشارك في منتدى التخطيط الحضري

محاضرة حول »تقنيات البروتينات« بقسم الكيمياء الحيوية

كتب: علي عجالن

حت����ت رع����اي����ة م����ع����ايل وزي����ر 

املهند�س  والقروية  البلدية  ال�ش�ؤون 

عبداللطيف بن عبدامللك اآل ال�شيخ، 

منتدى  واأع��م��ال  فعاليات  انطلقت 

التخطيط احل�شري الثاين 2108، 

خالل الفرتة 6 - 8 �شفر 1440ه�، 

2018م،  اأكت�بر   17  -  15 امل�افق 

يف دورت�����ه ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت 

املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون 

»امل���ئ��ل«،  الب�شرية  للم�شت�طنات 

من  جمم�عة  من  كبرية  ومب�شاركة 

العامليني  واخل����راء  املتخ�ش�شني 

ك��راون  فندق  يف  وذل��ك  واملحليني، 

بالزا بالريا�س.

 40 من  اأك��ر  املنتدى  يف  �شارك 

متحدثاً من 10 دول عاملية وعربية، 

عن�ان  حتت  علمية  جل�شات   9 يف 

»دور التخطيط احل�شري يف حتقيق 

روؤية اململكة 2030«.

م��شحاً  ال���زي��ر  معايل  وحت��دث 

لت��شيح  ي��اأت��ي  امل��ن��ت��دى  ه���ذا  اأن 

وتنمية  احل�شري  التخطيط  اأهمية 

الأف��ك��ار  لتبني  امل���ؤه��ل��ة  ال���ك����ادر 

واحل���ل����ل امل��ب��ت��ك��رة واحل��دي��ث��ة يف 

ت�شتند  حيث  احل�شري؛  التخطيط 

3 حماور  اإىل   2030 اململكة  روؤي��ة 

هي: وطن طم�ح، واقت�شاد مزدهر، 

وجمتمع حي�ي، وي�شعى اإىل ت��شيح 

التخطيط  يلعبه  الذي  الهام  ال��دور 

هذه  اإىل  لل��ش�ل  للمدن  العمراين 

املحاور.

الثابت  عبداهلل  الدكت�ر  و�شارك 

بعن�ان  جل�شة  يف  الكلية  عميد 

»دور اجلامعات واجلمعيات املهنية 

التخطيط  مم��ار���ش��ة  ت��ط���ي��ر  يف 

احل�������ش���ري« ق����دم خ��الل��ه��ا روؤي����ة 

العمارة  كلية  خ��الل  م��ن  اجلامعة 

ال��ك���ادر  ت��اأه��ي��ل  نح�  والتخطيط 

التخطيط  جمالت  يف  املتخ�ش�شة 

احل�����ش��ري امل��ت��ع��ددة، مب��ا يف ذلك 

املقدمة  امل��ع��رف��ة  م�شت�يات  ت��ن���ع 

ل��ل��ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ي���ني وط����الب 

الرامج  وكذلك  العليا،  الدرا�شات 

املاج�شتري  برنامج  مثل  الن�عية 

البلدية  ال�شيا�شات  يف  التنفيذي 

وتنمية املدن.

الذي  الكبري  املعريف  ال��دور  وبني 

ت�����ش��اه��م ب���ه اجل��ام��ع��ة م���ن خ��الل 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ���ش���اء م��ن قبل 

الباحثني  اأو  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

وحث  العليا،  الدرا�شات  طالب  من 

يف هذا ال�شدد اجلهات العاملة يف 

على  احل�شري  التخطيط  جمالت 

خالل  من  املن�ش�د  التكامل  حتقيق 

ذات  الق�شايا  حتديد  يف  التعاون 

املمار�شة  واق��ع  من  لديهم  الأول�ية 

يتم  ل��ك��ي  والتنظيمية  امل��ي��دان��ي��ة 

ت�جيه الدرا�شات والأبحاث نح�ها، 

املحتذى  الأمثل  للنم�ذج  لل��ش�ل 

يف الدول املتقدمة بك�ن اجلامعات 

هي احلا�شن الرئي�شي ملجال البحث 

والتط�ير.

وعر �شعادته عن �شكره وتقديره 

املنتديات  ه��ذه  مثل  على  للقائمني 

واأنها  ل�شيما  املهمة  التخ�ش�شية 

حت��م��ل اأف����ك����اراً ب���ن���اءة وط��م���ح��ة، 

وتلتقي خاللها اأبرز اخلرات املهنية 

وتتحاور  اأفكارها  لتتالقح  والعلمية 

مبخرجات  للخروج  العق�ل  فيها 

رائ���ع���ة ت�����ش��اه��م يف ح���ل امل�����ش��اك��ل 

م�شتقباًل  وت�شت�شرف  ال��ق��ائ��م��ة، 

مبا  ال�شكنية  واأحيائنا  ملدننا  واعداً 

يحقق ج�دة احلياة ورفاهية ال�شكان 

عمرانية  تنمية  ع��ل��ى  واحل�����ش���ل 

مت�ازنة.

كتب: حمزه ع�شيبات

نظم ق�شم الكيمياء احلي�ية بكلية 

بي�راد  �شركة  م��ع  بالتعاون  العل�م 

اأح��دث  ح���ل  حما�شرة  الأمريكية 

يف  الروتينات  جم��ال  يف  التقنيات 

العامل، وذلك ي�م الأربعاء 29 �شفر 

 Alan ال��دك��ت���ر  قدمها  1440ه�، 
Lowton من �شركة بي�راد، بح�ش�ر 
التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء  م��ن  ع��دد 

والباحثني والفنيني بالق�شم وعدد من 

الباحثني يف مركز التميز يف التقنية 

احلي�ية.

ترحيبية  بكلمة  ال��ل��ق��اء  اب���ت���داأ 

الدكت�ر  الق�شم  رئي�س  من  للح�ش�ر 

�شلمان بن فريح العمريي، اأكد فيها 

اأهمية م�اكبة التط�ر التقني كمح�ر 

البحثي  امل��ج��ال  يف  للتقدم  رئي�شي 

والذي ينعك�س على الزيادة يف الإنتاج 

العلمي.

 Alan ال���دك���ت����ر  وا���ش��ت��ع��ر���س 

 V3« جل��ه��از  مف�شاًل   Lowton
وعر�س   »Workflow System
التي مت حتليلها  العينات  من  ع��دداً 

على اجلهاز.

برعاية وزير ال�ش�ؤون البلدية و�شارك به40 متحدثًا من 10 دول

بالتعاون مع �رشكة بي�راد الأمريكية

مدير إدارة تنمية الموارد البشرية يشارك 
في مجلس كلية العلوم

بدع�ة من عميد كلية العل�م الدكت�ر نا�شر الداغري، التقى اأع�شاء 

امل�ارد  تنمية  اإدارة  بالأ�شتاذ في�شل احلربي مدير  العل�م  كلية  جمل�س 

بتاريخ  عقد  وال��ذي  الكلية  ملجل�س  الثامن  الجتماع  خالل  الب�شرية، 

باأو�شاع  املتعلقة  الأم���ر  بع�س  يف  ملناق�شته  وذلك  1440/02/20ه�، 
التعاون  اإط��ار  يف  الكلية  باأق�شام  واملحا�شرين  املعيدين  من  املبتعثني 

امل�شتمر والعالقة املتميزة بني الكلية واإدارة تنمية امل�ار الب�شرية، ويف 

نهاية اللقاء قدم عميد الكلية درعاً تذكارياً لالأ�شتاذ احلربي.

فتح مسار للمسرح واستحداث مواد تتوافق 
مع السوق اإلعالمي

كتبت: وجدان �شاطيه – مها ال�ش�يدان

نظم املجل�س ال�شت�شاري لطالبات ق�شم الإعالم بكلية الآداب حلقة 

نقا�شية حتت �شعار »�شاركي يف �شنع القرار« ح�ل م�شتقبل التخ�ش�شات 

بح�ش�ر  الإعالم،  ق�شم  الطالبات يف  ت�اجه  التي  وامل�شكالت  امل�شاندة 

وكيلة الق�شم الدكت�رة اأمل التميمي، والدكت�رة نان�شي عبدالعزيز الأ�شتاذ 

امل�شاعد بالق�شم، ومب�شاركة اأع�شاء املجل�س ال�شت�شاري للق�شم برئا�شة 

رميا ال�شلطان، وطالبات ق�شم الإعالم. بداأ اللقاء بتعريف الطالبة جن�د 

العقيل نائبة رئي�شة املجل�س ال�شت�شاري بطبيعة مهام املجل�س،. يف حني 

قدمت الدكت�رة نان�شي مداخلة معلقة على دور اخلطة الدرا�شية للق�شم 

عن  مبدئية  بفكرة  الأوىل  امل�شت�يات  يف  الطالبات  وتزويد  تغذية  يف 

اإعادة  طبيعة الدرا�شة يف م�شارات الق�شم الثالثة، مما ي�شاعدهن يف 

اكت�شاف قدراتهن ومي�لهن متهيداً لختيار م�شار التخ�ش�س الدقيق مبا 

يتنا�شب مع هذه القدرات. 

اإقرار فتح م�شار جديد  اللقاء،  اأهم املكت�شبات التي خرج بها  من 

املقررات  با�شتحداث بع�س  للفن�ن وامل�شرح، مع وعد  لق�شم الإعالم 

التي تخدم املتطلبات اجلديدة ل�ش�ق العمل الإعالمي مثل الت�ش�يق 

الآيل  احلا�شب  »تطبيقات  ملقرر  امل�شابهة  املقررات  وبع�س  الرقمي، 

اللغات  كلية  مع  بال�شراكة  مكثفة  دورات  عقد  وكذلك  العالم«،  يف 

الإل��ك��رتوين،  النظام  اأداء  وحت�شني  القادمة،  الفرتة  يف  والرتجمة 

لعدم  اإ�شافة  جديدة،  باأفكار  املناهج  لتطعيم  �شبل  عن  والبحث 

لها. الف�شلية  الدرجات  الطالبة من �شمن جمم�ع  احت�شاب غياب 

اإىل  املجل�س  اأع�شاء  التميمي  اأمل  الدكت�رة  دعت  اللقاء  نهاية  ويف 

ت�شميم ل�حة �شرف ت�شم اأ�شماء ع�ش�ات هيئة التدري�س املتميزات يف 

تدري�س مقرراتهن، وتقدمي حمت�ى علمي وفقاً ل�شرتاتيجيات جديدة 

مبا يخدم العملية التعليمية، حتفيزاً لهن على مزيد من الإبداع، ولنقل 

خراتهن اإىل بقية الع�ش�ات.

بلغ عددهم 84 متط�عًا ومتط�عة

»شؤون الطالب« تكرم المتطوعين والمشاركين في الحج والعمرة

الطالب  ���ش���ؤون  عميد  برعاية 

القريني،  حمد  ب��ن  فهد  الدكت�ر 

اأق���ام���ت ع��م��ادة ����ش����ؤون ال��ط��الب 

كلية  م���درج  يف  امل��ا���ش��ي  الث��ن��ني 

طب الأ�شنان حفاًل تكرميًيا لفريق 

امل��ت��ط���ع��ني م��ن ط��الب وط��ال��ب��ات 

يف  امل�شاركني  �شع�د  امللك  جامعة 

1439ه�.  احلج والعمرة مل��شم 

ترحيبية  ب��ك��ل��م��ة  احل��ف��ل  ب����داأ 

للفريق  امل��ي��داين  امل�شرف  األقاها 

رحب  العنزي  عبداملجيد  الأ�شتاذ 

مقدمتهم  ويف  باحلا�شرين  فيها 

عميد �ش�ؤون الطالب الدكت�ر فهد 

لالأندية  العمادة  ووكيل  القريني، 

وال�����ش��راك��ة ال��ط��الب��ي��ة ال��دك��ت���ر 

ووك��الء  وع��م��داء  ال�شالح،  حممد 

اأم���ر  واأول��ي��اء  ال�شحية  الكليات 

من  امل�شاركني  والطالبات  الطالب 

جميًعا،  واحل��ا���ش��ري��ن  املتط�عني 

التي  املهمة  �شرف  على  وهناأهم 

بها. قام�ا 

ك���م���ا ق�����ام ال���ط���ال���ب راك�����ان 

عن  نيابة  كلمة  باإلقاء  الرغ�ثي 

زم���الئ���ه م���ن ف��ري��ق امل��ت��ط���ع��ني، 

به  ق��ام���ا  ال��ذي  ال���دور  فيها  ب��نينَّ 

يف خ��دم��ة ���ش��ي���ف ال��رح��م��ن يف 

1439ه�  مل������ش��م  وال��ع��م��رة  احل��ج 

والعتزاز  الفخر  مدى  م�شتعر�ًشا 

ودعا  واحلجاج،  املعتمرين  بخدمة 

هذه  ا�شت�شعار  اإىل  احلا�شرين 

العظيمة. املهمة 

باإلقاء  احلفل  راعي  قام  بعدها 

وتقدم  باجلميع  فيها  رح��ب  كلمة 

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

الدكت�ر بدران العمر، ملتابعته عمل 

اأوًل باأول، واأع�شاء الفريق   الفريق 

املتط�عني من الطالب والطالبات، 

من  املقدمة  اجل��ه���د  على  واأث��ن��ى 

قام�ا  ما  وو�شف  اجلامعة،  اإدارة 

اململكة  روؤي��ة  مع  يتطابق  باأنه  به 

الطريق  يف  اأن��ه��م  وراأى   ،2030
ال�����ش��ح��ي��ح ال���ذي ي��خ��دم ال���ط��ن، 

الب�شري  الطب  كليات  �شكر  كما 

العمادة،  ووك��الء  بعميدها  ممثلة 

ووكيل  الأ�شنان  وكذلك عميد طب 

كلية  وعميد  الأ�شنان،  طب  عمادة 

�شكر  كلمته  ختام  ويف  التمري�س، 

الأول  املقام  جميع احلا�شرين ويف 

والطالبات  الطالب  اأم���ر  اأول��ي��اء 

امل�شاركني.

ال�شالح  حممد  الدكت�ر  قام  ثم 

وال�شراكة  لالأن�شطة  العمادة  وكيل 

فيها  ت�جه  كلمة  بت�جيه  الطالبية 

الك�كبة  ل��ه��ذه  اجل��زي��ل  بال�شكر 

اململكة،  وبنات  اأبناء  من  العظيمة 

تق�م�ا  اأن  كبري  ل�شرف  اإنه  قائاًل 

اململكة  واإن  العظيمة،  املهمة  بهذه 

بكم،  لل�طن  وهنيًئا  بكم،  لت�شرف 

لكل  ال�شكر  بجزيل  ت�جه  بعدها 

من �شاهم يف هذا العمل التط�عي 

وعلى راأ�شهم عميد �ش�ؤون الطالب 

اإدارة  وم��دي��ر  ال��ق��ري��ن��ي،  ف��ه��د  د. 

يحر�س  ال��ذي  الطالبية  الأن��دي��ة 

بال�شكل  ال��ف��ري��ق  يظهر  اأن  ع��ل��ى 

امل�����ش��رف وامل��ر���ش���م ل��ه، وع��م��داء 

والأ�شنان  الب�شري  الطب  كليات 

اأع�شاء الفرقة  والتمري�س، وجميع 

متط�ًعا  وثمانني  اأربعه  من  املك�نة 

ومتط�عة.

ويف ختام احلفل قدم د. القريني 

للم�شرفني  ت��ق��دي��ري��ة  ���ش��ه��ادات 

�شع�د  امل��ل��ك  ف��ري��ق ج��ام��ع��ة  ع��ل��ى 

راأ���ش��ه��م  وع��ل��ى  ال��ت��ط���ع��ي  للعمل 

ع���ب���داهلل امل��ال��ك��ي وع��ب��دال��ع��زي��ز 

احل���رب���ي وع��ب��دامل��ج��ي��د ال��ع��ن��زي 

الغيث،  اأب���  و�شالح  العرف  ورمي 

طالب  من  املتعاونني  لكل  وكذلك 

الب�شري  الطب  كليات  وط��ال��ب��ات 

الذين  والتمري�س  الأ�شنان  وطب 

م��شم  حجيج  خدمة  يف  �شاهم�ا 

1439ه� و�شكر جميع احلا�شرين.
ك��م��ا ق���ام ال��ط��الب امل�����ش��ارك���ن 

بتقليد عميد �ش�ؤون الطالب ووكيل 

امل��ت��ط���ع��ني،  ف��رق��ة  درع  ال��ع��م��ادة 

وم�شاركتهم  ح�ش�رهم  و���ش��ك��روا 

احلفل  نهاية  ويف  الحتفالية،  هذه 

ت��ذك��اري��ة جمعت  ���ش���رة  اأخ���ذ  مت 

ف��ري��ق امل��ت��ط���ع��ني م���ن ال��ط��الب 

وامل�شرفني  املكرمني  وال��ط��ال��ب��ات 

الكليات. ووكالء 
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نظمته اجلمعية الكيميائية بال�رشاكة مع »�سابك« و»التقنية«

مدير الجامعة يفتتح »مؤتمر الكيمياء الدولي السابع«

د. العمر يتفقد مشروع »مستشفى إنترهيلث كندا«

ن��ي��اب��ة ع���ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و 

بندر  ب��ن  في�سل  الأم����ر  امل��ل��ك��ي 

منطقة  اأم�����ر  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 

ال���ري���ا����ض، اف��ت��ت��ح م��ع��ايل م��دي��ر 

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

الكيمياء  موؤمتر  املا�سي،  الثنني 

بجامعة  وامل��ق��ام  ال�سابع  ال��دويل 

 - 4 امللك �سعود خالل الفرتة من 

1440/3/6ه�.
ب���دئ ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ب��ال��ق��راآن 

اللجنة  رئي�ض  األ��ق��ى  ث��م  ال��ك��رمي، 

امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��وؤمت��ر ال��دك��ت��ور زي��د 

اإن  ال��ع��ث��م��ان ك��ل��م��ة ق���ال ف��ي��ه��ا: 

حم�����اور امل����وؤمت����ر م��ت��واف��ق��ة م��ع 

ال�سعودية  العربية  اململكة  روؤي��ة 

امل��رتك��زة حول  واأه��داف��ه��ا   2030
حت�����س��ني ج����ودة امل���ي���اه وم��ع��اجل��ة 

م����ي����اه ال���������س����رف، واله���ت���م���ام 

ب��ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة، وحت�����س��ني 

الكيمياء  وتاأتي  البيئية،  الظروف 

وهامة  اأ�سا�سية  ركيزة  وتطبيقاتها 

يف حتقيق هذه الأهداف.

ا���س��ت��م��ل��ت ح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���ض 

املواد  يف  الأبحاث  تطورات  على 

وتطبيقاتها  وخوا�سها  الكيميائية 

يف جم���الت حت��ل��ي��ة امل��ي��اه وم��ي��اه 

ال�����س��رف، وك���ذل���ك ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

ال��ط��اق��ة  جم�����ال  ويف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

اإىل  اإ�سافة  واملتجددة،  النظيفة 

حت�سني  جم��ال  يف  الكيمياء  دور 

ت��و���س��ي��ل ال������دواء وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

النانو. تطبيقات  وكذلك  الطبية، 

واملناق�سات  اجلهود  تركيز  ومت 

اجلديدة  العلمية  الجتاهات  على 

من  الكيمياء  علم  يف  واحل��دي��ث��ة 

خالل تقدمي عدد من املحا�سرات 

معر�ض  جانب  اإىل  املتخ�س�سة، 

ع��ل��م��ي ل��ل��م��ل�����س��ق��ات، وت��ن��ظ��ي��م 7 

ور������ض ع��م��ل م��ت��خ�����س�����س��ة ع��ل��ى 

جميعها  تتناول  امل��وؤمت��ر،  هام�ض 

وموؤثرة  حيوية  كيميائية  موا�سيع 

متحدثني  امل���وؤمت���ر  وي�����س��ت�����س��ي��ف 

النا�سطني  م��ن  وحمليني  عامليني 

الكيمياء. جمال  يف  وعلمياً  بحثياً 

األ��ق��ى م��ع��ايل مدير  ب��ع��د ذل���ك 

اجلامعة الدكتور بدران العمر كلمة 

اإن��ه  وق��ال:  باحل�سور  فيها  رح��ب 

عن  نيابة  املوؤمتر  افتتاح  ي�سرفني 

الذي  الريا�ض  منطقة  اأمر  �سمو 

توجه  يخدم  مهم  توقيت  يف  ياأتي 

نحو  ال�سعودية  العربية  اململكة 

القت�ساد  ونحو  املعرفة  اقت�ساد 

متنوع امل�سادر، وبف�سل من اهلل ثم 

خادم  حكومة  من  الكبر  بالدعم 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

و�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 

حفظهما   - الأم����ني  ع��ه��ده  ويل 

وج��ه  وع��ل��ى  ل��ل��ج��ام��ع��ات   - اهلل 

�سعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  اخل�����س��و���ض 

اجل��ام��ع��ات  دور  ال��ي��وم  يت�ساعد 

ال�سعودية يف توجيه البحث العلمي 

التنمية  بحوث  على  الرتكيز  نحو 

املعرفة  اقت�ساد  نحو  وتوجيهها 

العتماد  ي�ستلزم  ال��ت��وج��ه  وه���ذا 

ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي اجل����اد يف 

القت�سادية  التنمية  م�سرة  دعم 

وال���ت���ح���ول ب��خ��ط��ى ث���اب���ت���ة ن��ح��و 

البحوث  خمرجات  من  ال�ستفادة 

والخ��رتاع  والبتكار  وال��درا���س��ات 

العلمي  البحث  منظومة  لتكتمل 

اله��ت��م��ام  اإىل  اجل��ام��ع��ة  و���س��ع��ت 

الأ�سا�سي  بجانبيه  العلمي  بالبحث 

بالدور  العمر  واأ�ساد  والتطبيقي. 

الكيميائية  للجمعية  الإي��ج��اب��ي 

وذل��ك  امل��وؤمت��ر،  ه��ذا  تنظم  ال��ت��ي 

جنباً  اجلامعة  تطلعات  حتقيق  يف 

العلمية  اجلمعيات  مع  جنب  اإىل 

وخدمة  البحوث  دعم  يف  الأخ��رى 

الب�سرية  امل��وارد  وتطوير  املجتمع 

املنا�سبة ل�سوق العمل، فقد اأقامت 

فعالية   150 م��ن  اأك���ر  اجلمعية 

احل���ايل،  جم��ل�����س��ه��ا  دورة  خ���الل 

جمالت  ثالث  اإ�سدار  اإىل  اإ�سافة 

كما  علميتني،  وجم��ل��ت��ني  ثقافية 

على  الكيميائية  اجلمعية  ح�سلت 

علمية خالل  جمعية  اأف�سل  جائزة 

اجلميع  و���س��اه��د  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام 

الإجن���ازات  يحكي  وثائقياً  فيلماً 

الكيميائية  اجلمعية  حققتها  التي 

اإىل  ن�ساأتها  بداية  من  ال�سعودية 

احلا�سر. اليوم 

م��ع��ايل مدير  ت��وج��ه  ب��ع��د ذل��ك 

اجل���ام���ع���ة واحل�������س���ور لف��ت��ت��اح 

امل���ع���ر����ض امل�����س��اح��ب ل��ل��م��وؤمت��ر 

ارجاء  داخل  اجلميع  جتول  حيث 

املعر�ض.

تفقد معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر م�شروع »م�شت�شفى اإنرتهيلث كندا« اأحد م�شاريع اأوقاف اجلامعة، والذي ي�شمل 110 اأ�شرة وعيادات تخ�ش�شية، ويعد امل�شروع ثمرة تعاون بني اأوقاف اجلامعة والقطاع اخلا�ص

ندوة في األدب السعودي وقضايا الترجمة
الرمادي-  املعاطي  اأب��و  د.  كتب: 

�سلطان العمري

الآداب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ب��ح�����س��ور 

�سعود،  اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور 

امل�سرف  الغامدي  �سالح  والدكتور 

نظم  ال�سعودي،  الأدب  كر�سي  على 

كر�سي الأدب ال�سعودي بال�سراكة مع 

العربية  اللغة  بق�سم  العلمية  اللجنة 

»الأدب  الأوىل  ن��دوت��ه  واآداب����ه����ا، 

ال�سعودي وق�سايا الرتجمة« حا�سر 

اجل��وي��ن��ي،  خمي�ض  ال��دك��ت��ور  فيها 

الدكتورة  احل��اج��ي،  على  ال��دك��ت��ور 

يو�سف  وال��روائ��ي  القحطاين،  ن��ورة 

املحيميد.

بداأت الندوة التي قدمها الدكتور 

اأمينة  والدكتورة  العدواين،  معجب 

بن  نايف  الدكتور  بكلمة  اجلربين، 

عن  فيها  حت��دث  �سعود،  اآل  ثنيان 

الآخر،  ثقافة  على  النفتاح  اأهمية 

التوا�سل  يف  ال��رتج��م��ة  دور  وع���ن 

والأمم،  ال�سعوب  ب��ني  احل�����س��اري 

والبحثي  املنربي  بالن�ساط  واأ���س��اد 

لكر�سي الأدب ال�سعودي، وق�سم اللغة 

العربية واآدابها. تلتها كلمة الروائي 

ي��و���س��ف امل��ح��ي��م��ي��د، ال����ذي حت��دث 

ال��ت��ي م��رت بها  فيها ع��ن امل��راح��ل 

ترجمة اأعماله الروائية اإىل اللغات: 

الإيطالية، والفرن�سية، والإجنليزية، 

وع���ن ع��الق��ت��ه ب��امل��رتج��م��ني، وع��ن 

واأغلفة  عناوين  تغير  من  موقفه 

لتنا�سب  ترجمتها  بعد  ال��رواي��ات 

الوكيل  دور  وع��ن  الغربي،  ال��ق��ارئ 

الأعمال،  ترجمة  عملية  يف  الأدب��ي 

وت�سويق الن�ض املرتجم.

اجلويني عن  د. خمي�ض  وحتدث 

يف  الطفل  ���س��ورة  لكتاب  ترجمته 

هاللة  للباحثة  ال�سعودية،  الرواية 

احلارثي، ال�سادر عن كر�سي الأدب 

امللك �سعود  ال�سعودي، ودار جامعة 

اللغة  اإىل  1435ه�  ع��ام  للن�سر، 

التي  ال�سعوبات  وع��ن  الإ�سبانية، 

واجهته، وكيف تغلب عليها، ل�سيما 

ترجمة الأغاين ال�سعبية ال�سعودية، 

ميار�سها  التي  الأل��ع��اب  وم�سميات 

الأطفال.

وحت����دث د. ع��ل��ي احل���اج���ي يف 

ترجمة  �سعوبة  ع��ن  ورق��ت��ه  ب��داي��ة 

العنا�سر واملراجع الثقافية الفردية، 

املحرتفني،  امل��رتج��م��ني  على  حتى 

ال�سعوديني  الكتاب  اأعمال  خا�سة 

اللهجة  اإىل  واأعاد ذلك  املعا�سرين، 

ي�����س��ع��ب على  ال���ت���ي  ال�����س��ع��ودي��ة 

اللغات  اإىل  ترجمتها  امل��رتج��م��ني 

الأخرى. 

القحطاين  ن����ورة  د.  وحت��دث��ت 

الروائي  املنجز  ترجمة  حركة  عن 

ال�������س���ع���ودي ل��ل��غ��ت��ني الإجن��ل��ي��زي��ة 

التعريف  يف  ودوره���ا  والفرن�سية، 

اإىل  به  ال�سعودي، والنتقال  بالأدب 

الآخر، وعدت ما اأجنز من ترجمات 

ال�سعودي  الأدب  لقيمة  منا�سًبا 

املعا�سر.



»العقاقير« يكرم »الطّيب«

كرم ق�سم العقاقري بكلية ال�سيدلة الباحث بالق�سم الأ�ستاذ كمال الدين 

الطيب، وذلك تقديراً جلهوده خالل الثالثني �سنة املا�سية يف خدمة الق�سم 

والكلية ب�سكل عام، ومت تنظيم حفل التكرمي برعاية عميد كلية ال�سيدلة 

الدكتور اأو�س ال�سم�سان وبح�سور وكيل الكلية الدكتور هيثم الربيعة ورئي�س 

الق�سم الدكتور علي القحطاين وعدد من من�سوبي الق�سم.

الأ�ستاذ كمال  الكلية مبا قدمه  اأ�ساد عميد  املنا�سبة  خالل كلمته بهذه 

املهنية  م�سريته  خالل  املختلفة  باأق�سامها  ال�سيدلة  لكلية  الطيب  الدين 

الأكادميية  النواحي  بالإجنازات من  كانت حافلة  ل�سنوات  ا�ستمرت  والتي 

والإدارية، وعبرَ احل�سور عن �سكرهم لالإجنازات املبذولة من قبل الأ�ستاذ 

كمال الدين الطيب، عقب ذلك مت تقدمي درع تذكاري لالأ�ستاذ كمال بهذه 

املنا�سبة يف جو �سادته الألفة والحرتام.

تعيين أول معيد من »المتفوقين«
املتفوقني  الطلبة  برنامج  اإدارة  باركت 

وامل���وه���وب���ني ب��وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون 

معايل  قرار  �سدور  والأكادميية  التعليمية 

العمر،  ب����دران  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 

الغفي�س  عبداهلل  اإبراهيم  الأ�ستاذ  بتعيني 

العلوم. بكلية  الكيمياء  بق�سم  كمعيد 

وي��ع��د ال��غ��ف��ي�����س اأح���د ال��ط��الب ال��ذي��ن 

الطلبة  ب��رن��ام��ج  خ���الل  م��ن  رع��اي��ت��ه��م  مت 

املتفوقني واملوهوبني ومر مبراحل البنامج 

والتي  املتفوقني،  الطلبة  م�سار  يف  الأربعة 

من  والقيادية  والإدارية  البحثية  املهارات  تطوير  على  فيها  الرتكيز  يتم 

والبامج  وال�سراكات  الزيارات  وبرامج  العمل  وور�س  ال��دورات  خالل 

يف  اإبراهيم  الأ�ستاذ  ويحمل  واخلارجية،  الداخلية  البحثية  الإثرائية 

200 �ساعة تدريبية داخلية وخارجية. اأكرث من  �سجله املهاري 
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جامعة الطائف تبحث تعزيز التعاون في الدراسات العليا

د. الهدلق يشارك في اجتماع مجلس »العلوم«

العليا  الدرا�سات  عميد  ا�ستقبل 

ال��دك��ت��ور ع���ادل ال��ه��دل��ق وف���ًدا من 

ب��رئ��ا���س��ة عميد  ال��ط��ائ��ف  ج��ام��ع��ة 

الطائف  بجامعة  العليا  الدرا�سات 

من  وع��دداً  ال�سواط  خالد  الدكتور 

جمل�س  بقاعة  م��وؤخ��راً  من�سوبيها، 

العمادة.

لبحث  ال����زي����اره  ه����ذه  وت����اأت����ي 

ال��ع��م��ادت��ني يف  ب��ني  ال��ت��ع��اون  �سبل 

ال��ن��واح��ي الأك���ادمي���ي���ة والإداري������ة 

ويف  العليا،  ال��درا���س��ات  جم��ال  يف 

ب��داي��ة الج��ت��م��اع رح���ب ال��دك��ت��ور 

بعد ذلك عر�س  باحل�سور،  الهدلق 

الأكادميي  العمادة  نظام  باخت�سار 

واآليات القبول والت�سجيل واإجنازات 

العمادة واأهدافها امل�ستقبلية.

الدكتور  رح��ب  كلمته  ختام  ويف 

الهدلق بالتعاون مع عمادة الدرا�سات 

اأن  واأك��د  الطائف،  بجامعة  العليا 

املجتمعي  الدور  اإطار  ياأتي يف  هذا 

الذي ت�سطلع به جامعة امللك �سعود 

وتفعيل التعاون مع جامعات اململكة 

العملية  مب�ستوى  لالرتقاء  املختلفة 

التعليمية والبحثية.  

العلوم  كلية  عميد  م��ن  ب��دع��وة 

التقى  ال��داغ��ري،  نا�سر  الدكتور 

كلية  جمل�س  وع�����س��وات  اأع�����س��اء 

الهدلق  ع���ادل  ب��ال��دك��ت��ور  ال��ع��ل��وم 

خ��الل  ال��ع��ل��ي��ا  ال��درا���س��ات  عميد 

الكلية  ملجل�س  التا�سع  الج��ت��م��اع 

�سفر   27 ب��ت��اري��خ  ع��ق��د  وال����ذي 

1440ه�.
مناق�سة  الج��ت��م��اع  خ��الل  ومت 

املتعلقة  امل�ستجدات  يف  الهدلق  د. 

الكلية  وخطط  العليا  بالدرا�سات 

ن��ح��و اع��ت��م��اد ع����دد م���ن ب��رام��ج 

وكذلك  دول��ي��اً،  العليا  ال��درا���س��ات 

املرتبطة  اجلديدة  الكلية  م�ساريع 

العليا. بالدرا�سات 

العليا  الدرا�سات  عميد  واأعرب 

كلية  من�سوبي  جلهود  تقديره  عن 

الكلية  عميد  راأ�سهم  وعلى  العلوم 

ت�سهده  ال��ذي  امللمو�س  وال��ت��ط��ور 

ال���درا����س���ات  ال��ك��ل��ي��ة يف جم����ال 

اأه��دى  ال��ل��ق��اء  نهاية  ويف  العليا، 

د.  اإىل  الكلية  درع  الكلية  عميد 

الكلية  تقدير  عن  تعبرياً  الهدلق 

باأع�ساء  ب��الل��ت��ق��اء  حر�سه  على 

قام  كما  الكلية،  جمل�س  وع�سوات 

ب��اإه��داء  العليا  ال��درا���س��ات  عميد 

اإىل  ال��ع��م��ادة  ت��ق��ري��ر  م��ن  ن�سخة 

العلوم. كلية  عميد 

نادي المختبرات اإلكلينيكية يزور مختبرات 
»الداخلية«

نظم نادي املختبات الإكلينيكية يف كلية العلوم الطبية التطبيقية زيارة 

وذلك  الداخلية،  ب��وزارة  اجلنائية  بالأدلة  اخلا�سة  املختبات  اإىل  علمية 

وطرح  املخبي،  اجلنائي  والتحليل  الفح�س  تقنيات  اأحدث  على  لالطالع 

اأخذ  يف  امل�ستخدمة  الأدوات  على  والط��الع  الأخ�سائيني،  على  الأ�سئلة 

العينات من املواقع ونقلها اإىل املختب، وقد اأف�سح الطالب عن اأهمية هذه 

الزيارة، وال�ستفادة الكبرية التي ح�سلوا عليها منها.

»مهارات صياغة الحالة« بعلم النفس

م نادي علم النف�س يف كلية الرتبية بالتعاون مع الق�سم الن�سائي دورة  نظَّ

النف�س  علم  يف  للمتخ�س�سني  ُقدمت  احلالة«،  �سياغة  »مهارات  بعنوان 

اأهمية اخلدمة الجتماعية  اإىل بيان  وعلم الجتماع، وتهدف هذه الدورة 

والرتبية اخلا�سة، وفتح جمال الت�سجيل لغري من�سوبي اجلامعة من الطالب 

هذه  على  يرتتب  وم��ا  احلالة،  �سياغة  مهارة  لأهمية  نظرا  والطالبات، 

ال�سياغة من فهم احلالة وو�سع العالج املنا�سب لها.

»أدوات اإلتقان وتوليد 
األفكار« للموهوبين

امل��وه��وب��ني  الطلبة  م�����س��ار  ن��ف��ذ 

ببنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني 

الإت���ق���ان«  »اأدوات  ب��ع��ن��وان  دورة 

�سارك  املوهوبني  اجلامعة  لطالب 

فيها 30 طالباً من خمتلف الكليات، 

امل�ساركني  تعريف  الدورة  وت�سمنت 

من  �سخ�سياتهم  اكت�ساف  بكيفية 

النف�سية،  املقايي�س  بع�س  خ��الل 

البنامج ممثاًل يف م�سار  نفذ  كما 

ال��ط��ل��ب��ة امل��وه��وب��ني ور����س���ة عمل 

للطالب املوهوبني يف جمال التقنية 

الأف��ك��ار  »توليد  بعنوان  والب��ت��ك��ار 

�سيف  ناق�س  حيث  الإب��داع��ي��ة«، 

اللقاء اآليات متعددة لتوليد الأفكار 

الإبداعية.

»أثر التصميم الداخلي« 
بقسم الجغرافيا

بق�سم  ال��ت��ط��وي��ر  جل��ن��ة  نظمت 

اجل��غ��راف��ي��ا ور���س��ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان 

»اأث�����ر ال��ت�����س��م��ي��م ال��داخ��ل��ي على 

ال���ف���رد وال���ت���ع���رف ع��ل��ى ب��رن��ام��ج 

وب����رن����ام����ج   ALGEDRA
للت�سميمات   HOMETYLER
ال��داخ��ل��ي��ة« م���ن اإع�����داد وت��ق��دمي 

ال��ط��ال��ب��ات: غ��ي��داء ال��رب��ي��ع، جند 

ال�����س��ل��ه��ام، ���س��ه��ام امل��ق��ح��م، ���س��ارة 

عائ�سة  اأ.  اإ�سراف  العريني، وحتت 

يو�سف الرا�سد.

ع�سوات  ال��ور���س��ة  ا���س��ت��ه��دف��ت 

هيئة التدري�س والإداريات وطالبات 

عنا�سرها  ومتحورت  الآداب،  كلية 

املعماري  بالت�سميم  التعريف  على 

الت�سميم  مناذج  وعر�س  الداخلي، 

املعماري الداخلي واأثرها من حيث 

على  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�سبية  الطاقة 

نف�سية الأفراد.
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»صوتك مسموع« في بهو الحقوق

من�صة  ال�صيا�صية  والعلوم  احلقوق  بكلية  اال�صت�صاري  املجل�س  اأطلق 

احلقوق  كلية  عميد  ود�ّصن  الكلية،  بهو  يف  وذل��ك  »#�صوتك_م�صموع«، 

م�صموع«،  »�صوتك  من�صة  القحطاين  مفلح  الدكتور  ال�صيا�صية  والعلوم 

بح�صور نائب رئي�س املجل�س اال�صت�صاري حامد بن �صليمان العي�صى وعدد 

من اأع�صاء املجل�س والطالب.

اإلقاء كلمة ق�صرية من نائب رئي�س املجل�س اال�صت�صاري،  عقب ذلك مت 

باأن  املن�صة، ونّوه  افتتاح  العي�صى كل من ح�صر وكل من �صارك يف  و�صكر 

املن�صة �صتفتح كل يوم ثالثاء من االأ�صابيع القادمة لهذا العام الدرا�صي.

»العلوم« يزور هيئة  النادي الثقافي بـ
الغذاء والدواء

اإىل هيئة  العلوم زيارة علمية  الثقايف واالجتماعي يف كلية  النادي  نظم 

املختربات يف  من  وع��دداً  ال��دواء  قطاع  الزيارة  و�صملت  وال��دواء،  الغذاء 

الهيئة، وتاأتي هذه الزيارات �صمن االأن�صطة الثقافية التي ت�صتهدف عدداً 

من اجلهات والهيئات احلكومية للتعرف على اأبرز املعامل واملختربات ذات 

ال�صلة بتخ�ص�س طالب كلية العلوم.

مناقشة تحديث 
استراتيجية »المكتبات«

بتوجيهات عميد عمادة التطوير 

الق�صومي،  �صالح  الدكتور  واجلودة 

وف����ى اإط������ار اأه�������داف ال��ع��م��ادة 

مبتابعة  اخل��ا���ص��ة  اال�صرتاتيجية 

ت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ط اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

ل��وح��دات اجل��ام��ع��ة، عقد م��وؤخ��راً 

اج���ت���م���اع ب���ن ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر 

واجل���ودة وع��م��ادة ���ص��وؤون املكتبات 

اخلطة  حت��دي��ث  مناق�صة  ب��ه��دف 

اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ع��م��ادة ���ص��وؤون 

املكتبات يف �صوء املعايري والتغريات 

اململكة  وروؤي���ة  والعاملية  الوطنية 

.2030
اإجن��ازه  م��ا مت  االج��ت��م��اع  ناق�س 

م��ن م��ب��ادرات وم�����ص��اري��ع باخلطة 

اال�صرتاتيجية ال�صابقة، وما مل يتم 

واجهت  التي  وال�صعوبات  حتقيقه 

ال��ب��دء  االج��ت��م��اع  وق���رر  التنفيذ، 

البيانات  وحتليل  جمع  باأن�صطة 

للفريق  امل��ه��ام  وت���وزي���ع  واإ���ص��ن��اد 

يف  للبدء  والتنفيذي  اال�صت�صاري 

اأعمال التحديث.

ح�صر االجتماع من عمادة �صوؤون 

العريفي،  �صعد  الدكتور  املكتبات 

وال��دك��ت��ور ع���الء ال��دي��ن ح��اف��ظ، 

واالأ�صتاذ  الركبان،  خالد  واالأ�صتاذ 

اإبراهيم  واالأ�صتاذ  الطيار،  جعفر 

الن�صائي  ال���ف���رع  وم���ن  اجل��م��ع��ة، 

والدكتورة  عقاب،  فتحية  الدكتورة 

وفاء  واالأ�صتاذة  هو�صاوى،  �صلمى 

عمادة  وم��ن  العتيبي،  طامي  بنت 

التطوير واجلودة الدكتور اأبوالن�صر 

اأحمد ع�صو املكتب التنفيذي للخطة 

.KSU2030 اال�صرتاتيجية

»المجتمع« تعقد المجلس الطالبي.. وتستعد لتجديد االعتماد

»Deloitte« نادي المحاسبة يزور شركة

4 لجان عاملة باستشاري األولى المشتركة

ورشة حول برامج »جامعة أدنبرة« وإجراءات القبول

لقاء تعريفي لمتفوقات التربية

االإيجابية  امل�صاركة  من  انطالقاً 

اجلامعي،  القرار  �صنع  يف  للطالب 

وت��ب��ن��ي ال��ف��ك��ر ال��ط��الب��ي ال��داع��م 

املجل�س  عقد  اجلامعية،  للقرارات 

اال�صت�صاري الطالبي بكلية املجتمع 

اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام  االأوىل  جل�صته 

 22 االربعاء  يوم  1440/1439ه� 
الدكتور  برئا�صة  1440ه�  �صفر 

الكلية،  عميد  ال��زه��راين  ع��ب��داهلل 

ال�صغري  �صغري  الدكتور  وبح�صور 

االأكادميية،  لل�صوؤون  الكلية  وكيل 

وال�����ط�����الب اأع���������ص����اء امل��ج��ل�����س 

اال�صت�صاري.

كلمته  يف  الكلية  عميد  واأك���د 

ي��ه��دف  امل��ج��ل�����س  ه����ذا  اأن  ع��ل��ى 

العملية  يف  الطالب  اإ���ص��راك  اإىل 

التوا�صل  فر�س  واإتاحة  التعليمية، 

يف  وامل�صاركة  الكلية،  ع��م��ادة  م��ع 

اتخاذ القرارات التي تخ�س طالب 

اخلدمات  جودة  من  للرفع  الكلية 

وال����وق����وف على  ل���ه���م،  امل��ق��دم��ة 

واإيجاد  تواجههم  التي  امل�صكالت 

اإىل  اأ���ص��ار  كما  لتذليلها.  احللول 

الطالبي  اال�صت�صاري  املجل�س  اأن 

للتغذية  الهامة  الو�صائل  اأحد  يُعد 

عمادة  اإليها  ت�صتند  التي  العك�صية 

الكلية.

وعلى �صعيد اآخر ا�صتقبلت الكلية 

موؤخراً م�صت�صاراً من املركز الوطني 

للتقومي واالعتماد االأكادميي، 

امل�صت�صار  عقد  ال��زي��ارة،  وخ��الل 

ع���دداً م��ن االج��ت��م��اع��ات ب���دءاً مع 

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

الزهراين، وانتهاًء مع اأع�صاء هيئة 

التدري�س واملوظفن من الربناجمن 

حمل االعتماد، وكذلك االطالع على 

والوثائق  واالإج����راءات  التجهيزات 

املتعلقة باالعتماد االأكادميي.

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

واجل���ودة ال��دك��ت��ور اأ���ص��ام��ة ال��ف��راج 

ال�صيا�صات  على  امل�صت�صار  باإطالع 

الكلية  تنفذها  التي  واالإج�����راءات 

وحمكاتها  اجل��ودة  معايري  لتحقيق 

للتقومي  الوطني  املركز  املعتمدة من 

واالعتماد االأكادميي،

كلية  يف  املحا�صبة  ن���ادي  ن��ظ��م 

�صركة  اإىل  زي���ارة  االأع��م��ال  اإدارة 

�صركات  اأكرب  اإح��دى   »Deloitte«
املراجعة يف العامل وامل�صنفة �صمن 

اأكرب اأربع مكاتب مراجعة يف العامل 

االأرب���ع���اء  ي���وم  وذل����ك   ،»Big 4«

1440/2/29ه�.
نبذة  بتقدمي  ال��زي��ارة  افتُتحت 

باأق�صامها  ال�صركة  ع��ن  تعريفية 

اخل��م�����ص��ة: خ���دم���ات امل���راج���ع���ة، 

واال�صت�صارات، واال�صت�صارات املالية، 

واال���ص��ت�����ص��ارات  امل��خ��اط��ر،  واإدارة 

الزكوية وال�صريبية.

فدعق،  عبري  االأ�صتاذة  وقدمت 

واالأ�صتاذة م�صاوي العقل، نبذة عن 

حديثي  للطلبة  امل��ق��دم��ة  ال��ربام��ج 

التخرج، ونبذة عن برنامج التدريب 

اآلية  وع��ن  ال�صركة،  يف  ال��ت��ع��اوين 

والت�صجيل لربنامج  القبول  ومعايري 

ب��دوره  وال���ذي  ال��ت��ع��اوين،  التدريب 

احل�صول  يف  كبرية  بن�صبة  ي�صاهم 

فرتة  نهاية  يف  وظيفي  عر�س  على 

اأخ��ذ  ال��زي��ارة  وت�صمنت  ال��ت��دري��ب. 

امل��راج��ع��ة  ق�صم  م��ك��ات��ب  ج��ول��ة يف 

وال�صرائب،  اال�صت�صارات  وق�صم 

يف  اإيجابياً  اأث��راً  ترك  بدوره  والذي 

اأذهان الطالب، واأعطى فكرة طيبة 

وممتعة عن بيئة العمل يف ال�صركة.

االأ�صئلة  بطرح  الزيارة  واختُتمت 

موظفي  قبل  م��ن  عنها  واالإج���اب���ة 

اأبرزها  على  اأج��اب  والتي  ال�صركة، 

املحا�صر  اخل��ّي��ال،  الوليد  االأ�صتاذ 

بجامعة  املحا�صبة  ق�صم  يف  ال�صابق 

امللك �صعود، وحا�صل على �صهادتي 

.SOCPAو CPA
اأع�صاء  التقط  الزيارة  ختام  ويف 

بع�س  مع  التذكارية  ال�صور  النادي 

املوظفن يف مقر ال�صركة.

ع��ق��د امل��ج��ل�����س اال���ص��ت�����ص��اري 

االأوىل  ال�صنة  عمادة  يف  الطالبي 

اللجان  الختيار  جل�صته  امل�صرتكة 

توزيع  ومت  املجل�س،  داخ��ل  العاملة 

عاملة،  اأرب��ع جل��ان  على  ال��ط��الب 

جلنة  االآت����ي:  النحو  على  وك��ان��ت 

ال�����ص��وؤون االأك���ادمي���ي���ة وي��راأ���ص��ه��ا 

ال��ط��ال��ب ن���واف االأح���م���ري، جلنة 

الطالب  ويراأ�صها  الطالب  �صوؤون 

العالقات  جلنة  الربيعان،  عبداهلل 

الطالب  ويراأ�صها  واالع��الم  العامة 

اخلدمات  جلنة  الر�صيدي،  �صعود 

امل�������ص���ان���دة وي���راأ����ص���ه���ا ال��ط��ال��ب 

عبدالرحمن عبود.

ت����داول  اجل��ل�����ص��ة  خ����الل  ومت 

ال���ن���ق���ا����س ب���ن ج��م��ي��ع ال���ط���الب 

و�صالحياتها  اللجان  عمل  ح��ول 

وال�������ص���واب���ط وامل���ع���اي���ري ال��ع��ام��ة 

واخل���ا����ص���ة ل��ع��م��ل ال���ل���ج���ان، ومت 

بكيانها  جلنة  ك��ل  ع��الق��ة  حت��دي��د 

داخ����ل ال��ع��م��ادة وت���داخ���ل امل��ه��ام 

اللجان  نهاية  ويف  وال�صالحيات، 

ل��ك��ل جلنة  ال��ط��الب  ان�����ص��م��ام  مت 

يريد. التي  ح�صب رغبته 

املتفوقن  الطلبة  برنامج  نظم 

اإدارة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  وامل��وه��وب��ن 

حول  عمل  ور�صة  ال��دويل  التعاون 

القبول  واإج��راءات  املتاحة  الربامج 

اأدن����ربة  ج��ام��ع��ة  اإىل  واالب���ت���ع���اث 

الور�صة  نفذت  املتحدة،  باململكة 

وكان  بالدرعية،  اجلامعة  مقر  يف 

هنالك بث مبا�صر مبا�صر للطالبات 

باملدينة اجلامعية للطالبات.

ق���دم ال��ور���ص��ة ال��دك��ت��ور ف��را���س 

لل�صرق  االإقليمي  املدير  اإبراهيم 

اأدن������ربة،  االأو�����ص����ط يف ج��ام��ع��ة 

جامعة  عن  الور�صة  اأثناء  وحت��دث 

اأدن������ربة وت��رت��ي��ب��ه��ا ع���امل���ي���اً وه��و 

اأف�صل  كاإحدى  والع�صرون  الثالثة 

اجل��ام��ع��ات ال��ع��ري��ق��ة يف ال��ع��امل، 

 35 م��ن  اأك��ر  طالبها  ع��دد  ويبلغ 

مرحلة  بن  ما  وطالبة  طالب  األف 

العليا،  والدرا�صات  البكالوريو�س 

وابتكاري،  اإبداعي  لديهم  والتعليم 

لها،  التقدمي  كيفية  ع��ن  وحت��دث 

تدري�صها  يتم  التي  والتخ�ص�صات 

ذل���ك، ويف  اإىل  وم���ا  اجل��ام��ع��ة  يف 

نهاية الور�صة كان هناك مداخالت 

باأ�صئلة  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  م��ن 

تخ�س اجلامعة و تدور حول القبول 

بها.

املتفوقن  الطلبة  ب��رن��ام��ج  نظم 

واملوهوبن وبالتعاون مع كلية الرتبية 

لقاء  للطالبات  اجلامعية  باملدينة 

تعريفياً عن برنامج الطلبة املتفوقن 

جميع  ل��ل��ط��ال��ب��ات يف  وامل���وه���وب���ن 

امل�صارات يف الكلية، باإ�صراف الدكتورة 

عفاف املحمدي رئي�صة �صعبة رعاية 

الطالبات املتفوقات، وبح�صور اأع�صاء 

هيئة تدري�س من كلية الرتبية وعدد 

امل�صارات  جميع  يف  الطالبات  م��ن 

بالكلية.

بالربنامج  بالتعريف  اللقاء  ب��داأ 

وتو�صيح الروؤية والر�صالة، ثم احلديث 

عن م�صارات الربنامج ودور كل م�صار 

يف خدمة الطالبات، ويف ختام اللقاء 

الطالبات  عفاف  ال��دك��ت��ورة  ك��ّرم��ت 

ومر�صدات  وامل��وه��وب��ات  املتفوقات 

الطالبات املتفوقات بالكلية.

م�ضنفة �ضمن اأكرب 4 �رشكات مراجعة يف العامل
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اأكد معايل وزير التعليم الدكتور 

وزارت��ه يف طور  اأن  العي�سى  اأحمد 

�سياغة فل�سفة جديدة للتعليم، من 

خالل التعليم املبني على الكفايات 

هند�سة  اإع��ادة  على  ينطوي  ال��ذي 

وي�ستند  والتعلم،  التعليم  عمليات 

الأثر  عميقة  تطبيقية  مبادئ  اإىل 

مع قيا�س تعلم التالميذ من خالل 

اأو  فعله  اأو  ق��ول��ه  ي�ستطيعون  م��ا 

غري  باملهارات  والهتمام  كتابته، 

احلادي  القرن  ومهارات  املعرفية 

مع  جنب  اإىل  جنًبا  وال��ع�����س��ري��ن؛ 

على  والتاأكيد  املعرفية،  امل��ه��ارات 

عمليات التقومي البنائي اأو التقومي 

عمليات  ولي�س  التعليم،  اأج��ل  من 

من  التعليم  اأو  اخلتامي  التقومي 

اأجل التقومي، والأثر املتوقع بتي�سري 

منتًجا  ماهًرا  خريًجا  �سيكون  اهلل 

يف �سوق العمل ومواطًنا متح�سراً.

ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة ال��دك��ت��ور 

العي�سى يف منتدى »اأ�سبار« الدويل 

وال��ت��ي األ��ق��اه��ا ن��ي��اب��ة ع��ن��ه وكيل 

والتطوير  للتخطيط  التعليم  وزارة 

الدكتور نياف اجلابري.

واأ�سار العي�سى يف كلمته اإىل اأثر 

التعليم البالغ يف النمو القت�سادي 

ويف �سيوع القيم احل�سارية وت�سهيل 

امل�ساريع التنموية، وا�ستعر�س جهود 

اململكة يف هذا املجال منذ ن�ساأتها 

املوؤ�س�س  امللك  له  املغفور  يد  على 

طيب  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 

املناف�سات  �سعيد  وعلى  ثراه،  اهلل 

الدولية حقق اأبناوؤنا وبناتنا جوائز 

م��ت��ق��دم��ة يف امل��ن��اف�����س��ة الأومل��ب��ي��ة 

العاملية اخلا�سة بالتعليم، كما حلت 

اأف�سل  �سمن  جامعاتنا  من  اأرب��ع 

رائدة متقدمة  500 جامعة عاملية 
يف الت�سنيفات العلمية.

الوزارة حثيثة  اأن خطوات  واأكد 

الدرا�سية  والكتب  املناهج  لتطوير 

متا�سًيا  واإخراًجا  وتنظيًما  حمتوى 

املعلومات  تقنية  يف  ال��ت��ق��دم  م��ع 

جانب  على  ولتوؤكد  والت�����س��الت، 

التعليم  ي��ك��ون  وح��ت��ى  امل���ه���ارات، 

يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

العاملية  باملكانة  يليق  م�ستوى  يف 

اقت�ساديات  اأكرب  كاإحدى  للمملكة، 

العامل.

الدكتور  التعليم  وزي���ر  ��ن  د���َسّ

املدير  بح�سور  العي�سى  اأح��م��د 

العربية  اجلوية  للخطوط  العام 

ال�����س��ع��ودي��ة امل��ه��ن��د���س ���س��ال��ح 

الأ�سبوع  الوزارة  بديوان  اجلا�سر، 

املا�سي، خدمة الربط الإلكرتوين 

ال�سفر  ت��ذاك��ر  اإ���س��دار  لطلبات 

والتي  وذوي��ه��م  املبتعثني  للطلبة 

مت��ك��ن ال���ط���الب امل��ب��ت��ع��ث��ني من 

الإرك���اب  اأوام����ر  احل�����س��ول على 

ال�سفر  تذاكر  واإ�سدار  اإلكرتونياً 

ب�سكل اآيل من خالل تكامل بوابة 

»���س��ف��ري« م��ع ن��ظ��ام احل��ج��ز لدى 

اخل��ط��وط ال�����س��ع��ودي��ة، وت��ه��دف 

الطالب  جميع  لتمكني  اخل��دم��ة 

اختيار خط  من  وذويهم  املبتعثني 

املنا�سبة لهم وفق  ال�سري والرحلة 

مدة زمنية حمددة وال�ستغناء عن 

التعامالت الورقية.

وق����در ف��ري��ق ع��م��ل امل�����س��روع 

الإل���ك���رتوين  ال��رب��ط  ي�سهم  اأن 

امل���ق���در  ال����وق����ت  اخ�����ت�����زال  يف 

اإج��راءات  لإنهاء  املبتعث  للطالب 

احلجوزات واإ�سدار التذاكر من 3 

عما  ف�ساًل  دقائق،   10 اإىل  اأي��ام 

حتققه اخلدمة من تخفيف العبء 

الت�سغيلي على امللحقيات الثقافية 

مكاتب  وكذلك  البتعاث،  دول  يف 

اخلطوط ال�سعودية للحجوزات.

التعليم خالل  وزي��ر  اأك��د  وق��د 

تاأتي  اخلدمة  ه��ذه  اأن  التد�سني 

نحو   2030 اململكة  لروؤية  تفعياًل 

بناء �سراكات مع القطاعني العام 

الأداء  م�ستوى  ل��رف��ع  واخل��ا���س 

اأن  متمنياً  ال��ت��ع��ل��ي��م،  وزارة  يف 

معاجلة  يف  اخل��دم��ة  ه��ذه  ت�سهم 

بع�س  تواجه  كانت  التي  املعوقات 

واإ����س���دار  احل��ج��ز  يف  املبتعثني 

التذاكر، وت�سهيل اإجراءات الطلبة 

والطالبات املبتعثني واأ�سرهم، من 

خالل تقدمي خدمة نوعية جديدة 

لهم، نظراً لأهمية برنامج البتعاث 

الذين  املبتعثني  دع��م  و���س��رورة 

اخل���ارج،  للوطن يف  ���س��ف��راء  ه��م 

علمية  ب��ي��ئ��ات  م���ع  وي��ت��ع��ام��ل��ون 

متقدم،  م�ستوى  على  وتعليمية 

عاٍل  توقعاتهم  ف�سقف  وبالتايل 

يف تقدمي اخلدمات املنا�سبة وفق 

الو�سائل  واأف�سل  املعايري  اأعلى 

اأوقاتهم  حلفظ  ت�ساعدهم  التي 

ملوا�سلة حت�سيلهم العلمي.

حتت رعاية معايل وزير التعليم 

الحت����اد  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي 

اختتمت  العي�سى  اأحمد  الدكتور 

يوم ال�سبت 25 �سفر 1440 بطولة 

الحتاد  نظمها  التي  الطاولة  كرة 

ال�سعودية،  للجامعات  الريا�سي 

 22 من  لعباً   114 فيها  و�سارك 

واأه��ل��ي��ة،  حكومية  وكلية  جامعة 

خالل  تبوك  جامعة  وا�ست�سافتها 

 1440 �سفر   25 اإىل   21 الفرتة 

الإمام عبدالرحمن  بتتويج جامعة 

بعد ح�سولها  بالدمام،  في�سل  بن 

ح�سلت  فيما  الأول،  املركز  على 

جامعة املجمعة على املركز الثاين، 

وجامعة جدة على املركز الثالث.

وبالن�سبة للفردي ح�سل الالعب 

با�سل بن حممد ال�سايع من جامعة 

�سقراء على املركز الأول، والالعب 

جامعة  من  �سرواين  اأ�سامة  اأن�س 

جازان على املركز الثاين، والالعب 

الإمام  جامعة  من  امل�سامع  �سجاد 

عبدالرحمن بن في�سل على املركز 

الثالث.

فح�سل  للزوجي  بالن�سبة  اأم��ا 

واأ�سامة  ال�سلماين  وهاج  الالعبان 

ال���غ���ام���دي م����ن ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ج��دة ع��ل��ى امل��رك��ز 

الأول، والالعبان �سلطان اخلمي�س 

ونايف الرا�سد من جامعة املجمعة 

على املركز الثاين، والالعبان علي 

ال�سادة و�سجاد امل�سامع من جامعة 

في�سل  ب��ن  عبدالرحمن  الإم����ام 

بالدمام على املركز الثالث.

ال�سقاء  ���س��الح  ال��دك��ت��ور  وق���ام 

اأم����ني ع����ام الحت�����اد ال��ري��ا���س��ي 

وال��دك��ت��ور  ال�سعودية  للجامعات 

ع��اي�����س احل��رب��ي ع��م��ي��د ���س��وؤون 

والدكتور  تبوك  بجامعة  الطالب 

طارق بن علي ال�ساحلي امل�ست�سار 

للجامعات  الريا�سي  الحت��اد  يف 

اجلامعات  بت�سليم  البطولة  مدير 

ال���ف���ائ���زة وال���الع���ب���ني ال��ف��ائ��زي��ن 

الذهبية  وامل��ي��دال��ي��ات  ال��ك��وؤو���س 

واجل��وائ��ز.  وال��ربون��زي��ة  والف�سية 

كما مت تكرمي حكام البطولة.

ال�سقاء  �سالح  الدكتور  واأعرب 

اأم����ني ع����ام الحت�����اد ال��ري��ا���س��ي 

�سروره  عن  ال�سعودية  للجامعات 

ب��ن��ج��اح ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة؛ م��ق��دًم��ا 

للفردي  الفائزين  جلميع  التهنئة 

وال���زوج���ي واجل��ام��ع��ات و���س��اك��ًرا 

راأ�سهم معايل  جامعة تبوك وعلى 

ال��ذي��اب��ي  ع���ب���داهلل  د.  م��دي��ره��ا 

عاي�س  د.  الطالب  �سوؤون  وعميد 

وح�سن  ال�ست�سافة  على  احلربي 

التنظيم واحلفاوة.

طارق  الدكتور  اأي�ًسا  قدم  كما 

تهنئته  البطولة  مدير  ال�ساحلي 

عمل  م��ن  ك��ل  و���س��اك��ًرا  للفائزين 

و���س��ارك يف ال��ب��ط��ول��ة م��ن جل��ان 

جامعة  بال�سكر  وخ�س  وحتكيم، 

معلًنا  ال���س��ت�����س��اف��ة  ع��ل��ى  ت��ب��وك 

للجامعات  الريا�سي  الحت��اد  باأن 

اأف�سل  من   10 اختار  ال�سعودية 

ليمثلوا  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  لع��ب��ي 

يف  للجامعات  الريا�سي  الحت��اد 

اجلامعية  الأومل���ب���ي���ادات  ب��ط��ول��ة 

مبدينة نابويل باإيطاليا هذا العام.

د. العيسى: نحن في طور صياغة فلسفة جديدة للتعليم

تدشين خدمة الربط اإللكتروني لخدمة المبتعثين

»التعليم« تنال جائزتين دوليتين 
في »خدمة العمالء« و»التقنية«

ح���������س����ل����ت 

توا�سل  خ��دم��ة 

الإل����ك����رتون����ي����ة 

الت�سال  ومركز 

 19996 املوحد 

وزارة  يف 

على  ال��ت��ع��ل��ي��م، 

اجلائزة الذهبية 

خدمة  لأف�����س��ل 

 Best« ع��م��الء 

 Customer
 »S e r v i c e s

 Best use of Self« تقنية  ذاتية  خدمة  اأف�سل  يف  الف�سية  واجلائزة 

على  العاملية  الت�سال  مراكز  م�سابقة  يف   »Service Technology
وخدمة  ات�سال  مركز   1500 من  اأكرث  عليها  تناف�س  التي  العامل  م�ستوى 

 »Contact Center World« منظمة  باإ�سراف  دول��ة   50 يف  عمالء 

العاملية التي اأقيمت يف مدينة براغ الت�سيكية.

ورفع امل�سرف العام على مركز رعاية امل�ستفيدين بوزارة التعليم عبدالعزيز 

الع�سيمي، �سكره اإىل معايل وزير التعليم الدكتور اأحمد العي�سى، لدعمه 

توا�سل  امل�ستفيدين وخدمة  رعاية  ملركز  املتوا�سلة  ومتابعته  امل�سروع  هذا 

الإلكرتونية ومركز الت�سال حتى حتقق النجاح للمركز وهلل احلمد.

يذكر اأن خدمة توا�سل الإلكرتونية بقنواتها تاأتي حتقيقاً لروؤية اململكة 

2030، حيث يعكف مركز رعاية امل�ستفيدين يف وزارة التعليم على تنفيذ 
م�سروع »خدمة توا�سل اإلكرتونية« الذي يهدف اإىل جت�سري التوا�سل بني 

لهم،  املقدمة  اخلدمات  عن  ر�ساهم  مدى  وقيا�س  وال��وزارة  امل�ستفيدين 

وت�سعى وزارة التعليم اإىل اأن تكون هذه البوابة الواجهة املوحدة للم�ستفيد 

من خدمات وزارة التعليم مع وجود فرع يف كل قطاعات الوزارة واجلامعات 

واإدارات التعليم يف املناطق واملحافظات، وكذلك يف امللحقيات الثقافية يف 

الإنرتنت،  على  قنواتها  اخلا�سة عرب  والكليات  واجلامعات  البتعاث  دول 

يعمل  الذي   »19996« املوحد  الت�سال  ومركز  الذكية،  الهواتف  وتطبيق 

التوا�سل  و�سائل  اخلدمة يف  ح�سابات  اإىل  بالإ�سافة  ال�ساعة،  مدار  على 

الجتماعي.

جامعة اإلمام الفيصل تتوج ببطولة كرة الطاولة

بالتعاون بني »التعليم« واخلطوط ال�سعودية

�سارك فيها 114 العبًا من 22 جامعة حكومية واأهلية

من خالل التعليم املبني على الكفايات

العلمي،  للبحث  العلمية  البداية  العلمية  الر�سائل  خطط  متثل 

البحث.  يعك�س قوة  قوًيا، فواقع اخلطة  بحًثا  تعني  العلمية  فاخلطة 

ال�سوؤال الذي يتبادر: ما املق�سود باخلطة؟ 

الواقع اأن اخلطط الراهنة عليها كثري من املالحظات، وقبل اخلو�س 

بهذا املو�سوع دعونا نعود اإىل مرحلة اإعداد ر�سائلنا يف الغرب وخا�سة 

اأمريكا، قبل اأي �سيء وعلى الرغم اأن هناك اآلف اجلامعات اإل اأنها 

اأن الطالب يعد  اآلية واحدة يف اإعداد اخلطط، الذي يتمثل يف  تتبع 

مع م�سرفة اجلزء الأول من الأطروحة والتي تت�سمن كامل الف�سول 

الثالثة الأوىل، ومنتهية مب�ساألة بحث، بعد ذلك ت�سكل حلنة مناق�سة 

اأو  نواق�س  اأي  اإىل  وامل�سرف  الباحث  وتوجه  كاملة،  اخلطة  ملناق�سة 

يكتمل اجلزء  اأخرى. هنا  اأي مالحظات  اأو  اإ�سافتها  اإ�سافات يجب 

الأول ول يتم مناق�سته يف املناق�سة الثانية، بل تقت�سر على ما اإذا كان 

الباحث حقق يف اجلانب التطبيقي ما حدده يف اجلانب النظري، هذا 

هو الواقع العلمي، لكن ما هو واقعنا، يعمل البع�س ورمبا الأغلبية على 

اأنها خطة باأ�سرع وقت، ويقوم بعر�سها على جمموعة من اأع�ساء هيئة 

يعمل مع م�سرفه  ثم  وياأخذ مالحظات  التدري�س وهي غري مكتملة، 

حتى ي�سل اإىل مرحلة املناق�سة، لكن تخيلوا مالحظات جلنة املناق�سة، 

النظري،  اجلانب  عن  التطبيقي خمتلف  اجلانب  املثال:  �سبيل  على 

هناك نق�س يف اأدبيات الدرا�سة، هناك درا�سات �سابقة مهمة مل ترجع 

لها، عنوان الدرا�سة ل يعك�س مو�سوع البحث، وهناك الكثري الكثري، 

وعلى الرغم من هذا كله يتم منح الدرجة مع اإجراء التعديالت.  

اإع��داد  يف  البدء  يقرر  عندما  الباحث  اأن  يف  تكمن  امل�سكلة  اإن 

البحث«،  مب�سكلة  خطاً  »ت�سمى  البحث  م�ساألة  من  يبداأ  اأطروحته 

هذا يعني اأن الباحث ينطلق مما ميتلكه من معرفة عن تلك امل�ساألة، 

له  و�سل  فما  قيمة،  ذات  تكون  لن  العملية  الإ�سافة  ف��اإن  وبالتايل 

اأدبيات البحث العلمي، كما  اأ�ساًل متوفر يف  الباحث من حتديد هو 

الواقع  على  يتعرفوا  الباحثني مل  اأغلب  اأن  الثانية يف  امل�سكلة  تكمن 

واقعها  امل�ساألة يف  يعرف طبيعة  اأي ل  الدرا�سة،  الجتماعي ملجتمع 

احلقيقي، اأما امل�سكلة الثالثة، فهي عدم قيام الباحث باإجراء درا�سة 

درا�سته.  البيانات ملجتمع  اأداة جمع  للتاأكد من مدى مالءمة  م�سبقة 

اأما اأخطر   م�سكلة فتتمثل يف اأن اأهم جزء يف الأطروحة وهو حتليل 

ما تو�سل اإليه من نتائج مل يقم به، وهو اجلزء الذي من املفرت�س  اأن 

الدرا�سات  ال�سديد لدى طالب  للبحث، وهذا راجع لل�سعف  ي�سيفه 

الطالب  خدمة  مراكز  من  هائاًل  كماً  نرى  ولذا  الإح�ساء،  يف  العليا 

والتي تتوىل القيام بهذه املهمة، ناهيك عن مواقع الإنرتنت املنت�سرة 

والتي تقدم الر�سالة العلمية بطريق ت�سليم مفتاح.

هل حقاً نحن را�سون  عن الر�سائل العلمية يف جامعاتنا؟ 

خطط الرسائل العلمية

أخطاء في المنهجية
أ. د. سعود الضحيان

أخطاء في المنهجية

dohayan@hotmail.com
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العي�سى؛  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزير  اأ�سدر 

الأمري خالد  »مركز  باملوافقة على حتويل  قراراً 

عبدالعزيز  امللك  بجامعة  لالعتدال«  الفي�سل 

بجدة، اإىل »معهد الأمري خالد الفي�سل«.

الدكتور  عبدالعزيز  امللك  جامعة  مدير  واأّك��د 

عبدالرحمن اليوبي؛ اأن موافقة وزير التعليم على 

برامج  مع  تاأتي متا�سياً  اإىل معهد  املركز  حتويل 

التحول الوطني وروؤية اململكة 2030، اإ�سافة اإىل 

جهود اململكة يف ن�سر ثقافة الفكر املعتدل، عرب 

املتميزة  البحثية  والدرا�سات  املعرفية  الف�ساءات 

ب�سراكات جمتمعية فاعلة، مبيًنا اأن معهد الأمري 

خالد الفي�سل يف جامعة امللك عبدالعزيز �سي�سهم 

- باإذن اهلل - يف ظل الدعم غري املحدود من ِقبل 

م�ست�سار  ومتابعة  وتوجيهات  الر�سيدة،  القيادة 

مكة  منطقة  اأم���ري  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

مفهوم  تعزيز  يف  الفي�سل؛  خالد  الأمري  املكّرمة 

الربامج  من  حزمة  باإطالق  والعتدال  الو�سطية 

واملبادرات، وتوقيع ال�سراكات مع اجلهات املهتمة 

بتاأ�سيل ون�سر فكرة العتدال.

من جانبه، اأو�سح عميد املعهد الدكتور احل�سن 

منهج  تاأ�سيل  اإىل  يهدف  املعهد  اأن  مناخره؛  اآل 

اأ�سكاله، من خالل  بكل  التطرف  ونبذ  العتدال 

والنوعية  املهنية  العليا  الدرا�سات  برامج  تقدمي 

واخلدمات التدري�سية يف جمال درا�سات العتدال 

واإج����راء  ال��ت��ط��رف،  مكافحة  واإ���س��رات��ي��ج��ي��ات 

الأبحاث والدرا�سات العلمية ودعم الن�سر العلمي 

وتدريب  التطرف،  ومكافحة  العتدال  يف جمال 

وتاأهيل الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم املهنية 

اإطار  العمل، يف  وور�ش  التدريبية  ال��دورات  عرب 

برامج التحول الوطني وروؤية 2030.

واأ�سار »اآل مناخرة« اإىل اأن املعهد مّر مبراحل 

عدة منذ اإن�سائه عام 1430ه�، الذي �سهد تبني 

م�سروع  اإن�ساء  فكرة  املكرمة  مكة  منطقة  اأم��ري 

الفي�سل  خ��ال��د  الأم����ري  »ك��ر���س��ي  ب��ا���س��م  علمي 

اإلقاء  اإب��ان  ال�سعودي«  العتدال  منهج  لتاأ�سيل 

�سموه حما�سرة يف جامعة امللك عبدالعزيز، عن 

تاأ�سيل منهج العتدال ال�سعودي، لتنطلق الفكرة 

حتى حتولت  براجمها  وتتو�سع  اأهدافها  وتتطور 

من كر�سي علمي اإىل »مركز الأمري خالد الفي�سل 

اإىل معهد علمي متخ�س�ش  ثم  لالعتدال«، ومن 

يف نبذ التطرف بكل اأ�سكاله.

مت�سي  املعهد  اإدارة  اأن  مناخرة«؛  »اآل  واأك��د 

قدماً نحو حتقيق مبادرات العتدال بعد توقيعها 

مع  تفاهم  مذكرة   - مركزاً  كان  - حينما  �سابًقا 

اململكة  ال�سعودية يف  بال�سفارة  الثقافية  امللحقية 

لأف�سل  ال�سنوية  ال��رع��اي��ة  على  تن�ش  املتحدة 

املوجهة  الطالبية  التطوعية  واملبادرات  امل�ساريع 

يف  اململكة  جهود  لتبيان  الربيطاين  للمجتمع 

الو�سطية والعتدال، واحرام الأديان، والتعددية 

عليها  الإ�سراف  يتم  م�سابقة  الثقافية من خالل 

من ِقبل اجلهتني.

فهد  امل��ل��ك  بجامعة  ال��ط��الب��ي  ال��ف��ري��ق  حقق 

امل�سابقة  يف  الأول  امل��رك��ز  وامل���ع���ادن  ل��ل��ب��رول 

�سمن  اأقيمت  والتي  للربجمة،  الثالثة  الوطنية 

فعاليات املوؤمتر الوطني الثالث لكليات احلا�سب 

واملعلومات يف اجلامعات ال�سعودية، والذي نظتمه 

جامعة امللك خالد باأبها.

و�سهدت امل�سابقة م�ساركة اأكرث من 200 طالب 

وطالبة �سمن 55 فريًقا من اجلامعات ال�سعودية، 

اأربعة  حيث ميثل كل جامعة فريقان مكونان من 

طالب اأو طالبات، حلل ثماين اأو اأكرث من م�سائل 

الربجمة، وقد توجت جامعة امللك فهد للبرول 

بنني«   - الأول  »الفريق  الأول  باملركز  وامل��ع��ادن 

فيما ح�سل على املركز الثاين من نف�ش اجلامعة 

امللك  جامعة  وح�سلت  بنني«   - الثاين  »الفريق 

املركز  على  »بنني«  الثاين  بالفريق  في�سل ممثلة 

الثالث.

الإب���داع  تعزيز  اإىل  امل�سابقة  ه��ذه  وت��ه��دف 

والعمل اجلماعي والبتكار يف بناء برامج جديدة، 

ومتكني الطالب من اختبار قدراتهم على الأداء 

العلمي بني  التناف�ش  روح  وتنمية  ال�سغط،  حتت 

يف  الربجمية  ال��ق��درات  م�ستوى  ورف��ع  الطلبة، 

حل امل�ساكل وتقييم امل�ستوى الدرا�سي يف كليات 

الربجمي  الأداء  م�ستوى  ورف��ع  الآيل،  احلا�سب 

امل�ستويات  ك��ل  على  للمناف�سة  الطلبة  لتهيئة 

باأع�ساء  الطلبة  وتعزيز عالقة  والعاملية،  املحلية 

مهارات  تنمية  اإىل  بالإ�سافة  التدري�ش،  هيئة 

التوا�سل الجتماعي.

الربجمة  م�سابقة  �سوابط  امل�سابقة  وتتبع 

امل�ستعمل  النظام  ويعترب  ال��دول��ي��ة،  اجلماعية 

لإدارة اإجابات الفرق وتقييمها من اأ�سهر الأنظمة 

مثل  والعاملية  املحلية  امل�سابقات  يف  امل�ستخدمة 

.PC2 ويعرف بنظام ICPC-ACM م�سابقة

بن  ح�سام  الدكتور  الطائف  جامعة  مدير  ��ن  د���سَّ

عبدالوهاب زمان، البوابة الإلكرونية للعمل التطوعي 

امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  كلية  تديرها  والتي 

باجلامعة، لتمثل حلقة توا�سل بني املتطوعني والكلية.

وتهدف البوابة اإىل التعريف باأهمية العمل التطوعي 

الطموحة،   2030 روؤي��ة  بتحقيق  الإ�سهام  يف  ودوره 

والتي ت�سعى اململكة فيها اإىل رفع عدد املتطوعني من 

11 األًفا اإىل مليون متطوع قبل نهاية العام 2030.
وك�سفت الدكتورة رنا غازي زيني عميد كلية خدمة 

املجتمع والتعليم امل�ستمر بجامعة الطائف، يف تغريدة 

الجتماعي  التوا�سل  مبوقع  الر�سمي  ح�سابها  عرب 

م للزوار معلومات عن الربامج  »توير«، اأن البوابة تُقدِّ

والدورات التعريفية والتدريبية للمتطوعني والفعاليات 

البوابة  توفر  الآخ��ر  اجلانب  على  كذلك  امل�ساحبة، 

للمتطوعني  التطوعية  ال�ساعات  احت�ساب  خدمة 

واجلمعيات  وال�سركات  احلكومية  اجلهات  ومتكن 

اخلريية من متابعة ن�ساطات من�سوبيهم التطوعية.

تحويل مركز الفيصل لالعتدال إلى »معهد« بجامعة 
المؤسس

جامعة الملك فهد تحقق المركز األول في البرمجة

جامعة الطائف تطلق بوابة للعمل التطوعي

مل يعد الإعالم يف ع�سرنا احلا�سر جمرد و�سيلة للتوا�سل اأو ن�سر الأخبار 

والأحداث والفعاليات، بل اأ�سبح بالإ�سافة ملا �سبق، انعكا�ساً للثقافة، فالقائم 

تاأطريها  عن  ينفك  ل  والوقائع،  والق�سايا  ل��الأح��داث  تناوله  يف  بالت�سال 

مبرجعيته الثقافية بوعي اأو بدون وعي.

ولي�ست حمايدة  فراغاً  لي�ست   - نظري  وجهة  من   - الإعالمية  وال�ساحة 

واأحياناً  ب�سكل خفي  تت�سارع  التي  الثقافية  بالروؤى  تزدحم  بل  مطلق،  ب�سكل 

يعد  مل  البقاء  اأن  بحيث  الثقافية،  للهيمنة  فعالة  اأداة  الإع��الم  وب��ات  علني، 

لالأقوى مادياً اأو مهنياً اأو ثقافياً وح�سب، بل اإعالمياً كذلك.

تلفزيونية،  اأو  اإذاعية  وقنوات  القوية من �سحف وجمالت  الإعالم  و�سائل 

ل تقدم املادة اخلربية اأو ال�سحفية مبعزل عن الروؤى اأو املرجعيات الثقافية 

للقائمني عليها، ومهما كان القائم بالت�سال حمايداً ومهنياً وحمرفاً، فال بد 

من تاأثري مرجعيته الثقافية على اأدائه واحرافيته بن�سبة اأو باأخرى.

ال�سيا�سة  با�ستخدام  الثقافية  الهيمنة  على  يقوم  اجلديد  العاملي  النظام 

على  ا�سطلح  التي  الثقافية  والهيمنة  احلديثة،  الت�سال  وو�سائل  والقت�ساد 

املحلية  الثقافية  اخل�سو�سيات  لتذويب  ت�سعى  الزاحفة«  ب�»العوملة  ت�سميتها 

واإدخالها  واأخالقية  ودينية  اجتماعية  قيم  من  مبا حتمله  امل�ستقلة  والهويات 

يف فلك الثقافة العاملية عرب ذراعها الأقوى، و�سائل الت�سال، لي�سبح العامل 

م�ستويات  كل  مي�ش  قوي  باإعالم  املدعومة  اجلديدة  الثقافة  وتهيمن  واح��ًدا، 

الواقع الجتماعي والثقايف.

مع ات�ساع نطاق اإن�ساء حمطات اإعالمية ف�سائية، عابرة للحدود، والتو�سع 

يف اإنتاج برامج احلا�سوب املعلوماتية والثقافية وت�سويقها بالإجنليزية، ابتداًء، 

ثم بلغات اأهل الأر�ش كافة تالياً، اأ�سبح النظام ال�سمعي-الب�سري واملعلوماتي 

هو النظام الوظيفي الأ�سا�ش ل�سراتيجيات ال�سيطرة الثقافية على العامل.

ولقد زاد من قدرة هذا النظام على ممار�سة م�ستويات عالية من التاأثري يف 

اجلمهور الذي يخاطبه، باملادة الثقافية املر�سلة، اأن اقتناء اأجهزته من اأدوات 

ا�ستقبال بث اأو من حوا�سيب تنطلق منها اآلف املواقع واآلف �سبكات التوا�سل 

الجتماعي وباتت متاحة ل�سرائح وا�سعة من املجتمعات، »وهكذا دخلت ثقافة 

العوملة اإىل عقر كل دار يف العامل عن طريق الو�سائط اجلديدة، وبات يف و�سعها 

اأن جتد فائ�ساً من حاجتها اإىل م�ستهلكني تتزايد اأعدادهم كل يوم، وخا�سًة من 

فئات الأطفال واملراهقني وال�سباب«.

اأمتنا  على  الغربي  الثقايف  الزحف  ظ��الم  نلعن  عمرنا  نق�سي  ل  وحتى 

العربية.. علينا اأن نوقد �سمعة املبادرة يف خو�ش غمار العطاء الثقايف الأ�سيل، 

فالدول والأمم وال�سعوب ذات احل�سارة واخل�سو�سية يف دول العامل النامي، 

كحال الدول العربية والإ�سالمية ويف مقدمتها مملكتنا احلبيية، مدعوة اليوم 

اأكرث من اأي وقت م�سى ملواجهة الهيمنة الثقافية للعوملة الزاحفة ومعاجلتها 

بنف�ش اأدواتها، بحيث ي�سبح لدينا اإعالم احرايف ومهني، وبرامج اإعالمية ذات 

وبرامج  وال�سحف  والإذاع��ات  القنوات  موجهة عرب  واإ�سالمي  عربي  حمتوى 

التوا�سل، واأن ننتقل من موقع امل�ستهلك البليد اإىل موقع امل�سارك بفعالية عرب 

عطاءاته اجلادة يف كل جمالت احلياة الثقافية.

makinzyadel@ksu.edu.sa

إعالمنا في مواجهة العولمة 
الزاحفة

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

»أم القرى« تشارك في معرض الكتاب بالجزائر
باجلزائر  ال��دويل  الكتاب  معر�ش  يف  القرى  اأم  جامعة  �ساركت 

من  ال�سعودية  العربية  اململكة  جناح  �سمن  وذلك   ،23 ال�  دورته  يف 

خالل الوفد الذي تراأ�سه وكيل عمادة البحث العلمي للمراكز البحثية 

الدكتور اأحمد حممد ع�سي، ومدير اإدارة معهد املخطوطات واإحياء 

الراث الإ�سالمي ح�سن حممد �ساوي�ش.

وزار معر�ش اجلامعة امل�سارك امللحق الثقايف ال�سعودي باجلزائر 

الدكتور فهد الغامدي، وممثل وزارة التعليم �سعود ال�سبيعان، وي�سم 

العديد من املنتجات الفكرية واملعرفية للجامعة من الكتب العلمية يف 

�ستى املجالت التي تتعلق بالعلوم ال�سرعية واللغة والعربية وعلومها 

اإ�سدارات املجالت العلمية واملراكز البحثية والكرا�سي  وغريها من 

العلمية.

وثمن الوفد امل�سارك حر�ش واهتمام معايل مدير اجلامعة الدكتور 

عبداهلل بن عمر بافيل للم�ساركة يف هذه املحافل الدولية التي ت�ساهم 

يف اإبراز الإنتاج العلمي للجامعة ون�سره على امل�ستوى العاملي، م�سيداً 

حمدان  بن  ثامر  الدكتور  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  مبتابعة 

احلربي ملتابعته الدائمة لأعمال اللجنة الدائمة للمعار�ش.



م��ن��ذ �أك����ر م���ن ���س��ب��ع��ة ع��ق��ود، 

وب�لتحديد يف ع�م 1945م ت�أ�س�ست 

حتمية  ك�سرورة  �ليون�سكو  منظمة 

�لتحدي�ت، ك�ن  �لعديد من  ملو�جهة 

�لثق�يف  �ل���ر�ث  حم�ية  بينه�  م��ن 

تعر�ست  �ل��ذي  �لدم�ر  �إث��ر  �لع�ملي 

�حلربني  ج��ر�ء  �لر�ثية  �ملو�قع  له 

�لع�مليتني.

و�ليون�سكو  �حل���ني  ذل���ك  وم��ن��ذ 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى �إ�����س����د�ر ت��و���س��ي���ت 

و�تف�قي�ت ع�ملية حلم�ية �لر�ث يف 

جميع بلد�ن �لع�مل، لعل من �أبرزه� 

�لع�ملي  �ل����ر�ث  ح��م���ي��ة  »�ت��ف���ق��ي��ة 

ع�م  �ل�س�درة  و�لطبيعي«  �لثق�يف 

1972م، و�لتي �أ�سهمت يف �حلف�ظ 
ذ�ت  ال�سيم�  �لر�ثية  �ملو�قع  على 

ثق�فية  ك�نت  �سو�ًء  �لع�ملية  �الأهمية 

�أو طبيعية.

�ل��دول  على  �ليون�سكو  ت�سرط 

يف  مو�قعه�  ت�سجيل  يف  �ل��ر�غ��ب��ة 

ق�ئمة �لر�ث �لع�ملي خطو�ت ت�سبق 

ب�إدر�جه�  ت��ب��د�أ  �لت�سجيل،  عملية 

يف �ل��ق���ئ��م��ة �الإر����س����دي���ة �مل��وؤق��ت��ة، 

ك�مل  ج��رد  عملية  تت�سمن  و�ل��ت��ي 

و�لطبيعية  �لثق�فية  �ملمتلك�ت  لكل 

�لفريدة، يتم من خالل هذه �لق�ئمة 

تقوم  �لتي  �ملر�سحة،  �ملو�قع  �ختي�ر 

�لع�ملي  �ل��ر�ث  جلنة 

بتقييمه� وفق�ً ملع�يري 

ح��ددت��ه��� �الت��ف���ق��ي��ة 

وهي  �ل��ذك��ر،  �س�لفة 

�أن  ت�����س��م��ن  م��ع���ي��ري 

قيمة  ذ�  �ملوقع  يكون 

��ستثن�ئية،  ع���مل��ي��ة 

وحم������ف�����ًظ������ ع��ل��ى 

و�ل�سالمة  �الأ���س���ل��ة 

و�لتفرد.

ي��ع��د »م��ع��ب��د �أب���و 

م�سر  يف  ���س��م��ب��ل« 

�ل�سر�رة  يُعدُّ  �لكن�نة 

�الأوىل لظهور مفهوم 

تفكيكه  و�ل��ذي مت  �لع�ملي،  �ل��ر�ث 

دولية دعت  ونقله عن طريق حملة 

وقد  1960م،  ع�م  �ليون�سكو  �إليه� 

�أن هن�ك  �إن��ق���ذه  �أع��م���ل  �أظ��ه��رت 

و�ملهمة  �ملهددة  �ملو�قع  من  �لعديد 

مهمة  عليه�  �ملح�فظة  و�أن  ع�ملًي�، 

�ملجتمع �لدويل ككل، ولي�ست �لدولة 

�لتي توجد فيه� هذه �ملع�مل. 

�أرب��ع��ة عقود  و�ل��ي��وم وبعد م��رور 

على �سدور �تف�قية �لر�ث �لع�ملي، 

�مل��و�ق��ع �ملدرجة  �إج��م���يل ع��دد  بلغ 

منه�  م��وق��ًع���،   1092 �لق�ئمة  يف 

موقًع�  و209  ثق�فًي�  موقًع�   845

موقًع�  و38  طبيعًي� 

خم����ت����ل����ًط�����؛ ك�����ن 

ن�����س��ي��ب �ل���ب���ل���د�ن 

موقًع�،   84 �لعربية 

م��و�ق��ع  م��ن��ه���   76
مو�قع  و5  ثق�فية، 

مو�قع  و3  طبيعية، 

خم��ت��ل��ط��ة؛ يف حني 

ب��ل��غ ع����دد �مل���و�ق���ع 

�ملعر�سة للخطر 54 

�لع�مل،  حول  موقًع� 

�لبلد�ن  ن�سيب  ك�ن 

�ل����ع����رب����ي����ة م��ن��ه��� 

موقًع�،   22 لالأ�سف 

�إجم�يل  م��ن   41% ن�سبته  م���  �أي 

�ملو�قع �خلطرة يف �لع�مل.

قد  �لذي  �لت�س�وؤل  عن  ولالإج�بة 

يطرحه �لبع�ض حول جدوى �ن�سم�م 

�ليون�سكو  ق�ئمة  �إىل  �مل��و�ق��ع  ه��ذه 

لتكون تر�ًث� ع�مليًّ�؛ نقول �إن �ملو�قع 

�سمن  تدخل  �لق�ئمة  يف  �مل��درج��ة 

�هتم�م �ملجتمع �لدويل؛ الأنه� ت�سكل 

جزء�ً من �لر�ث �مل�سرك للب�سرية، 

�لع�مليني  �خل����ر�ء  ي��دف��ع  م���  وه���و 

و�حلف�ظ  تطويره�  يف  للم�س�ركة 

�ل��ر�ث  م��و�ق��ع  حتظى  كم�  عليه، 

للحف�ظ  دول��ي��ة  ب��رع���ي��ة  �ل��ع���مل��ي 

�لق�دمة، ف�ساًل عن  عليه� لالأجي�ل 

�أن  ميكن  �لتي  �مل�لية  �مل�س�عد�ت 

حت�سل عليه� وفق �سروط حمددة، 

لهذه  �ل�سي�حية  �لقيمة  وت��ع��زي��ز 

�ملو�قع، وزي�دة �سهرته� �لع�ملية.

من �أجل كل ذلك، متكنت �ململكة 

ت�سجيل  م��ن  �ل�����س��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

خم�سة مو�قع على ق�ئمة �ليون�سكو، 

هي: و�حة �الأح�س�ء 2018، و�لفنون 

 ،2015 ح�ئل  مدينة  يف  �ل�سخرية 

ومدينة جدة �لت�ريخية 2014، وحي 

ومد�ئن   ،2010 ب�لدرعية  �لطريف 

�س�لح 2008. يف حني ت�سم �لق�ئمة 

مو�قع:  ت�سعة  �ملوؤقتة،  �الإر���س���دي��ة 

�حلج�ز،  حديد  و�سكة  زبيدة،  درب 

وطريق �حلج �ل�س�مي، وطريق �حلج 

وقرية  �أمل��ع،  رج���ل  وقرية  �مل�سري، 

ِحَمى،  وبئر  �لف�و،  وقرية  ذي عني، 

وحي �لدرع بدومة �جلندل، �إ�س�فة 

�لثق�فية  �لعن��سر  م��ن  ع��دد  �إىل 

�ليون�سكو  ق�ئمة  �سمن  �مل�سجلة 

�لالم�دي،  �ل�سفهي  �ل��ر�ث  لرو�ئع 

ق�دم  مق�ل  يف  له�  �سنتطرق  و�لتي 

ب�إذن �هلل، ودمتم طيبني.

كلية �ل�سي�حة و�الآث�ر

yasseralhiagi@gmail. 
com

ي��ت��م��ي��ز جم��ت��م��ع��ن��� �ل�����س��ع��ودي 

مبيز�ت �إيج�بية عديدة �أبرزه� �أنه 

و�لن�س�ط  ب�حليوية  مفعم  جمتمع 

و�حلرية  و�لتقدم  للتطور  ويتطلع 

و�الن�سب�ط  ب���ل��دي��ن  �لتقيد  م��ع 

�حلميدة،  �الجتم�عية  و�الأع��ر�ف 

و�لذك�ء  ب�لوعي  �سب�بن�  ويتميز 

�لتطور�ت  مو�كبة  على  و�ل��ق��درة 

عن  �لبعد  مع  و�لثق�فية  �لعلمية 

و�أ�س�ليبه. طرقه  بكل  �لتطّرف 

جمتمعن�  يف  و�مل�����ر�أة  �ل��رج��ل 

لالآخر  ينظر  منهم�  كل  �ل�سعودي 

و�سر�ئح  وتقدير،  �ح��ر�م  نظرة 

فرق  �أي  ترى  ال  �ملتعددة  �ملجتمع 

وق���د الح��ظ��ن���  ب��ي��ن��ه���،  مت���ي��ز  �أو 

�لع�سبية  ت�س�وؤل  ومل�سن�  جميًع� 

و�ختف�ئه�  �نته�ئه�  وقرب  �لقبلية 

فر�ت  يف  منت�سرة  ك�نت  �أن  بعد 

�لع�سبية  وكذلك  �س�بقة،  ت�ريخية 

�لط�ئفية.

مق�بلة  �أج��ن��ب��ي��ة  ق��ن���ة  �أج����رت 

ويل  �����س����م����و  م�������ع 

�ل����ع����ه����د �الأم��������ري 

�سلم�ن  ب��ن  حم��م��د 

ب�����ن ع���ب���د�ل���ع���زي���ز 

�ال���س��م  ���س��ع��ود،  �آل 

م�س�جع  ق�ض  �لذي 

فتحدث  �لكثريين، 

ب��ك��ل  �ل���ع���ه���د  ويل 

�أري��ح��ي��ة و���س��ر�ح��ة، 

ن��������ه ب�����د�أ  وق���������ل �إ

مب���رح���ل���ة ج���دي���دة 

وخ�������ط�������و�ت غ���ري 

يجعل  ب�أن  م�سبوقة 

�مل���م���ل���ك���ة خم��ت��ل��ف��ة 

�ل�س�بق. يف  ك�نت  عم� 

ر�أى  ك��م���  ن��ظ��ر�ت��ه  يف  ي����ت  ر�أ

من  طموحة  �سخ�سية  �جلميع، 

مغرمة  �سخ�سية  �الأوىل،  �لدرجة 

��ستط�ع  وجن���ح���ت��ه،  ب�مل�ستقبل 

ي��ج���ب��ي  �الإ �ل��ت��غ��ي��ري  ي��ف��ر���ض  �أن 

�ل��ب��ل��د، دع��ك  ي��ح��دث يف  �ل����ذي 

�لت�س�وؤم  دع�ة  من 

�لنظرة  و�أ�سح�ب 

�ل�������س���ود�ء ودع���ك 

م��������ن �ل�����ه�����ج�����وم 

�مل���م���ن���ه���ج �ل�����ذي 

�ململكة  على  ي�سن 

يخفى  ال  و�ل�����ذي 

ع�����ل�����ى �جل���م���ي���ع 

ومنطلق�ته  �أ�سب�به 

فو�سول  وقنو�ته، 

وجن�حه�  �مل��م��ل��ك��ة 

للعقب�ت  وتخطيه� 

لكثري  ع��ق��دة  ه���و 

م�����������ن �ل��������������دول 

�للغة  يف  �سريك  بع�سه�  ولالأ�سف 

و�لدين. و�لعرق 

�لعهد  ويل  �سمو  ��ستط�ع  لقد 

روؤية  ي�سع  �أن  �سلم�ن  بن  حممد 

كذلك  وقبل  و�سي��سية،  �قت�س�دية 

�لبالد  تلك  يف  ويغري  �جتم�عية 

جميع  من  »�ل�سعودية«  �لعظيمة 

روؤيته  �إط��الق  من  بد�يًة  �لنو�حي 

�عتم�د  تُنهي  �لتي  �القت�س�دية 

د�عم  كم�سدر  �لنفط  على  �لبالد 

�القت�س�دية،  ن�س�ط�ته�  جلميع 

ون���ه����ي���ة مب���ح����رب���ت���ه ل��ل��ت��ط��رف 

و�الإره�ب.

ال  ق���دم  �لتغيري  ب���أن  يقني  كلي 

حلمت  م�  ب�أن  يقني  وكلي  حم�لة، 

الأن  م���،  يوًم�  و�قًع�  �سي�سبح  به 

يطلب  وم��ن  ي��ن���ل،  ي�س�أل  م��ن  ك��ل 

يجد، ومن يقرع �الأبو�ب تفتح له.

طريق  و�إخال�ض،  ومث�برة  عمل 

ن��ح��و �ل���ت���ف���ّرد، �أر������ض ع��ظ��ي��م��ة، 

و���س��ع��ب خم��ل�����ض، وق��ي���دة �أم��ي��ن��ة 

�لهزمية. اليعرف  ووطن  وو�عية، 

ملك  �لوطن،  �هلل  خت�م�ً، حفظ 

وكل  وحمبني  و�سعب  عهد  وويل 

ع���م وه��و �ل��ب��ي��ت �ل��ك��ب��ري و�مل��الذ 

�الآمن.

م�سركة �أوىل  �سنة  ط�لب 

�ل�سخ�سنة  من  كبري  قدر  هن�ك 

– �أي �حلكم من منطلق �سخ�سي - 
�جليدة  �لبحثية  �لورقة  متييز  عند 

ع���ن غ���ري �جل���ي���دة، ول��ك��ن ه��ن���ك 

�الأ�س��سية  �خل�س�ئ�ض  بع�ض  �أي�ًس� 

�مل��و���س��وع��ي��ة �ل��ت��ي مت��ي��ز �ل��ورق��ة 

�لبحثية �جليدة عن غريه�.

�لبحثية،  �الأور�ق  جميع  ف��ف��ي 

هيكل  ب���ن����ء  �إىل  ح����ج���ة  ه���ن����ك 

من  �لنق��ض  ين�س�ب  بحيث  �لورقة، 

��ستخد�م  ويجب  �آخ���ر،  �إىل  ق�سم 

و�لر�سينة،  �لو��سحة  �لعربية  �للغة 

دون  �لرقيم  عالم�ت  و��ستخد�م 

يجب  ك��م���  ت��ف��ري��ط،  �أو  �إف������ر�ط 

�أو  �لغ�م�سة  �مل�سطلح�ت  جتنب 

يفهمه�  ال  ق��د  �ل��ت��ي  �ملتخ�س�سة 

�جلمهور �مل�ستهدف. 

و�لورقة �لبحثية �جليدة هي �لتي 

تنتقل من �لع�م �إىل �خل��ض، فتبد�أ 

�إىل  تنتقل  ثم  �لبحث  �إط���ر  بطرح 

بي�ن �مل�سكلة قيد �لبحث ثم تتن�ول 

�لتحليلية  �أو  �لتجريبية  �جل��و�ن��ب 

�ملن�ق�سة  بعر�ض  وتنتهي  للعمل، 

على  و�الإج�بة  �ال�ستنت�ج�ت  وو�سع 

�الأ�سئلة �لبحثية �لتي مت طرحه�.

يجب �أن يكون هن�ك طرح و��سح 

للم�سكلة �لتي ت�سعى 

�أو  حله�  �إىل  �لورقة 

يف  وذلك  من�ق�سته�، 

�لورقة،  �أق�س�م  �أول 

�أم��ًر�  ك�نت  �إن  فهي 

بديهًي�  �أو  و����س��ًح��� 

للب�حث،  ب�لن�سبة 

�إال �أن من يطلع على 

لي�ض  �لبحث - ممن 

ل���ه ���س���ب��ق م��ع��رف��ة 

لي�ض  مب��و���س��وع��ه- 

�لو�سوح،  هذ�  لديه 

�إىل  يحت�ج  ثم  وم��ن 

هذ� �لطرح.

�أن  ينبغي  بحث ج�د  �أي  �أن  كم� 

ب�ملو�سوع  خ��سة  مف�هيم  يت�سمن 

�ملتبعة  ب�ملنهجية  �أو  �لبحث  قيد 

ينبغي  مف�هيم  وه��ي  �إج��ر�ئ��ه،  يف 

�إي�����س���ح��ه��� ب���خ��ت�����س���ر، ف���ل��ورق��ة 

�لبحثية لي�ست مك�ًن� لنوع �ل�سروح 

�لتعليمية،  �مل��ق��رر�ت  يف  �مل��وج��ود 

�س�ئعة  تكن  مل  ف����إذ�  ذل���ك،  وم��ع 

يف جم����ل �جل��م��ه��ور �مل�����س��ت��ه��دف 

من  حرج  فال  �لبحثية،  �لورقة  من 

ببع�ض  ب�إرف�قه�  �لب�حث  يقوم  �أن  

لتف�سيل. �

يظهر  �أن  وينبغي 

�لبحثية  �ل��ورق��ة  يف 

ب��و���س��وح ك��ي��ف �أن��ه��� 

تبني على م� �سبقه� 

وكيف  �أع���م����ل،  م��ن 

ت���ب���ن���ي �ت�������س����الت 

����س���ري���ح���ة ب��ه��ي��ك��ل 

�لنظرية  �أو  �ملعرفة 

جم�ل  يف  �مل�ستقرة 

�ل����ب����ح����ث، وذل�����ك 

الإي�������س����ح �أ���س������ض 

�لعمل، وت�أكيد �أنه ال 

ب�إع�دة  يقوم مبجرد 

�لنظري�ت  �خ����ر�ع 

و�لنم�ذج �ملعروفة، ويف هذ� �ل�سي�ق 

تبد�أ  �جليدة  �لبحثية  �ل��ورق��ة  ف���إن 

مب� هو معروف وم�سهور ثم تن�س�ب 

�أعمق  هو  م�  �إىل  تدريجية  ب�سورة 

و�أقل �سهرة.

و�لت�س�وؤل �لذي ينبغي �أن يطرحه 

�لب�حث على نف�سه يف هذ� �ل�سي�ق 

للم�سكلة  �لع�مة  �لفئة  هي  م�  هو: 

�لبحث  قيد  �مل��و���س��وع  ميثل  �ل��ت��ي 

ف���إن فهم  �أمن��وذًج��� حم���دًد� منه�؟ 

يتيح  �لت�س�وؤل  ه��ذ�  على  �الإج���ب��ة 

نت�ئج  تعميم  �إمك�نية  م��دى  �إدر�ك 

�لبحث يف �سي�ق �أو�سع.  

�لتحليلي،  �الإط���ر  يخ�ض  وفيم� 

فكل �الأور�ق �لبحثية لديه� مثل هذ� 

�الإط���ر، ولكنه يف �لغ�لب ال يحظى 

ب�لو�سوح �لالزم، ف�حلكم على مدى 

يعتمد  �ملتبعة  �ملنهجية  موثوقية 

على »م��ن �أي��ن �أت���ت؟«، ل��ذ� فينبغي 

�لتحليلي  �الإط�ر  و�سف  يت�سمن  �أن 

م��زي��ًد� م��ن �الإ����س����رة �إىل �أدب��ي���ت 

�ملنهجية،  نف�ض  �تبعت  �لتي  �لبحث 

ورق��ة  م�سد�قية  م��ن  ي��زي��د  ف��ه��ذ� 

�لبحث من خالل �إظه�ر كيف ك�نت 

�ملنهجية �ملتبعة ذ�ت ف�ئدة لالأبح�ث 

�ل�س�بقة.

وينبغي �أن يكون و��سًح� يف هذ� 

�ل�سي�ق م� �إذ� ك�نت �لورقة �لبحثية 

هي تنقيح الإحدى �لق�س�ي�، �أم �أنه� 

يف  م�س�همة  هي  �أم  ح�لة،  در��سة 

تطوير نظرية من �لنظري�ت �أو غري 

لق�رئه�  ذلك ال ميكن  فبدون  ذلك؛ 

�ملعرفية،  م�س�همته�  م��دى  �إدر�ك 

عموم  �إىل  ت�سيف  ال  �لتي  ف�لورقة 

�ملعرفة �سيًئ� ال ميكن �عتب�ره� ورقة 

بحثية.

�أ�ست�ذ علم �ملعلوم�ت
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الربامج الأكادميية باجلامعة

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

ت�سمنت ر�س�لة �جل�معة وفق خطته� �ال�سر�تيجية KSU2030 م� 

يوؤكد حر�سه� على جودة �لعملية �لتعليمية، من خالل تقدمي تعليم مميز، 

و�إيج�د بيئة حمفزة للتعلم و�الإبد�ع، وهو م�سدر �عتز�ز لن� جميع�.

ونقدم للق�رئ �لكرمي خالل مق�لتن� �لر�بعة �ملحور �لث�لث يف �لعر�ض 

�لتقدميي »ري�دة ومتيز« �لذي يحمل عنو�ن »�لر�مج �الأك�دميية«، حيث 

يت�سمن هذ� �ملحور عدد�ً من �ملعلوم�ت �لتي ميكن ذكر �أهمه� »بت�سرف« 

لتقدمي �سورة ع�مة عن �لر�مج �الأك�دميية ب�جل�معة.

�لتنمية  خطط  مع  تن�سجم  متمّيزة  �أك�دميية  بر�مج  �جل�معة  تقدم 

و�حتي�ج�ت �سوق �لعمل من خالل بيئة تعليمية حمّفزة و�سر�كة جمتمعية 

ف�علة، وتتكون بنية �جل�معة �الأك�دميية من 20 كلية، �إ�س�فة �إىل معهد 

�للغوي�ت �لعربية وبرن�مج �ل�سنة �الأوىل �مل�سركة، وتتنوع جم�الت كلي�ت 

هذه  وت�سمل  وجمتمع«،  �سحية،  هند�سية،  علمية،  »�إن�س�نية،  �جل�معة 

�لكلي�ت ومعهد �للغوي�ت �لعربية 117ق�سم�ً �أك�دميي�ً تقدم يف جممله� م� 

يزيد عن 584 درجة علمية.

�الأوىل  �ل�سنة  يف  م�س�ر�ت  ثالثة  توجد  �مل�سركة:  �الأوىل  �ل�سنة   -

�لهند�سية  �لكلي�ت  م�س�ر  �ل�سحية،  �لكلي�ت  م�س�ر  ه��ي:  �مل�سركة، 

و�لعلمية، م�س�ر �لكلي�ت �الإن�س�نية.

- �لدر��س�ت �جل�معية: متنح كلي�ت �جل�معة درجة �لبك�لوريو�ض فم� 

بكلي�ت  �اللتح�ق  يتم  حيث  �ملختلفة،  �لعلمية  �لتخ�س�س�ت  يف  فوقه� 

�جل�معة وفق قو�عد و�سروط و�آلي�ت حمددة بح�سب نظ�م وز�رة �لتعليم.

و�مل�ج�ستري  �لدكتور�ه  درج���ت  �جل�معة  متنح  �لعلي�:  �لدر��س�ت   -

بر�مج  �اللتح�ق  يتم  حيث  �ملختلفة؛  �لتخ�س�س�ت  يف  �لع�يل  و�لدبلوم 

�لدر��س�ت �لعلي� وفق نظ�م �سمم لتحقيق جودة ع�لية، ومط�بق�ً للمع�يري 

�مل�ستمر،  �لتعليم  بنظ�م  م�ج�ستري  بر�مج  ب�جل�معة  ويوجد  �لع�ملية، 

وم�ج�ستري تنفيذي، وهي بر�مج بر�سوم در��سية.

لطالب  �لدر��سية  �ملنح  من  عدد�ً  �جل�معة  تقدم  �لدر��سية:  �ملنح   -

و�الإ�سالمية  �لعربية  و�ل��دول  �خلليجي  �لتع�ون  جمل�ض  دول  ج�مع�ت 

و�ل�سديقة، وو�سل عدد �لطالب �لذين ��ستف�دو� من هذه �ملنح 1153 

ط�لب�ً وط�لبة.

وتطوير  �لتعليم  كف�ءة  لرفع  �جل�معة  ت�سعى  �الإلكروين:  �لتعليم   -

�الإلكروين  �لتعليم  لتطبيق�ت  �الأمثل  �لتوظيف  خالل  من  خمرج�ته 

و�لتعلم عن بعد، وتوفر �جل�معة بيئة �إلكرونية د�عمة وحمّفزة الأع�س�ء 

هيئة �لتدري�ض و�لطالب، وقد مت جتهيز عدد 2302 ق�عة ذكية، وعدد 

�إعالنية  �س��سة  وعدد430  �جتم�ع�ت،  ق�عة   322 وعدد  مدرج�ً،   82
رقمية، وعدد 204 ق�ع�ت بث مرئي، و�أكر من 96 ��ستديو تعليمي�ً.

�خلدم�ت  �جل�معة  تقدم  �خل��سة:  �الحتي�ج�ت  ذوي  خدم�ت   -

�لتعليمية و�الأك�دميية و�الأن�سطة �لال�سفية لذوي �الحتي�ج�ت �خل��سة، 

وتعمل �جل�معة على تنفيذ ثالثة بر�مج تدعم ذوي �الحتي�ج�ت �خل��سة، 

و�ملر�فق  للمب�ين  �لو�سول  لت�سهيل  �ل�س�مل«  �لو�سول  »برن�مج  ه��ي: 

وبرن�مج  و�الأك�دميية«،  �لتعليمية  �خلدم�ت  »تطوير  وبرن�مج  �جل�معية، 

»تطوير �لتقنية و��ستخد�م �لتقنية �مل�س�عدة«.

�لر�مج  ح��ول  مب�سطة  �سورة  جممله  يف  يعطي  ذك��ر  م�  �أن  ورغ��م 

وددت  �أنني  �إال  �ملحتوى،  هذ�  من  �لهدف  وهو  ب�جل�معة،  �الأك�دميية 

ومن ب�ب �لت�أكيد ذكر �أن �خلطة �ال�سر�تيجية للج�معة قد �أولت جودة 

�لعملية �لتعليمة و�لتعلم �أهمية ق�سوى، وهو م� �سوف ي�سهم مب�سيئة �هلل 

للج�معة وفق خطته� �ال�سر�تيجية  �الأهد�ف �ال�سر�تيجية  يف حتقيق 

KSU2030، و�هلل �ملوفق.
وكيل �جل�معة للتخطيط و�لتطوير

مالمح الجودة في األوراق البحثية 

د. ياسر الهياجي

عبدالمجيد العجرفي

دور »اليونسكو« في حفظ التراث العالمي

قيادة أمينة وشعب مخلص ووطن ال يهزم
الديكور والفلسفة.. عالقة تكاملية

ال �سك �أن »�لديكور« يجمع بني �لعلم و�لفن و�خلرة و�لنظرة �لفل�سفية، 

ويهدف لتعزيز مبد�أ �لوحدة و�الن�سج�م و�لتن�غم يف �ملك�ن �لذي يتم تزيينه 

�أو ترتيب ديكوره، و�لفل�سفة تعني يف �للغة �حلكمة �أو حب �حلكمة ويق�سد 

به� جميع �الأفك�ر �لتي ي�ستنبطه� �لعقل وتدفعه �إىل �لتفكري.

�لفل�سفة  لفل�سفة وحكمة، وكذلك  �لديكور يحت�ج  �أن  يت�سح  مم� �سبق 

حتت�ج �إىل ديكور وتزيني، و�أن �لعالقة بني »�لديكور« و�لفل�سفة« هي عالقة 

و�لرتيب،  و�لتجميل  �لتح�سني  �أجل  من  للديكور  نحت�ج  حيث  تك�ملية، 

ولفت �لنظر، و�إخف�ء �لعيوب، �أو لتحقيق نوع من �لرف�هية.

�أول خطوة يف ت�سميم �لديكور تتمثل يف در��سة �مل�س�حة، ث�ين خطوة 

حتديد �جت�ه�ت �حلركة، وتعد �لعالقة بني »�مل�س�حة و�حلركة« ك�لعالقة 

بني تو�أمني �سي�ميني غري ق�بلني للف�سل، وميكن حتقيق ه�تني �خلطوتني 

�الأوىل و�لث�نية من خالل طرح �ل�سوؤ�ل �لب�سيط �لت�يل: »كيف �أحترك من 

_ �إىل _؟«. بعد ذلك يتم و�سع �جت�ه�ت �حلركة �أو م� ي�سمى م�س�ر�ت 

و�لزو�ي�  �الأبع�د  در��سة  حيث  من  �لهند�سة  علم  يتدخل  وهن�  �حلركة، 

و�خلطوط و�ملق�دير، وال بد من �الإ�س�رة �إىل �أن 

�إغف�ل �لتخطيط الجت�ه�ت �حلركة و�لتنقل يف �مل�س�حة �ملعينة �سيوؤدي 

غ�لب�ً لف�سل �لت�سميم.

�أميمة �لعيدرو�ض

فني ديكور �ملدينة �جل�معية للط�لب�ت 



السياسة العامة.. ماهيتها وآثارها )4-4(
يف احللقة الثالثة من هذه ال�سل�سلة العلمية التي تدور حلقاتها حول 

املعروفة القرتاح  الطرق  كنا حتدثنا عن  العامة،  ال�سيا�سة  واآثار  ماهية 

م�سروع ال�سيا�سة العامة �سواء من داخل ال�سندوق »احلكومة« اأي مببادرة 

من ال�سلطة ال�سيا�سية للتعامل مع م�سكلة معينة، اأو من خارج ال�سندوق 

»املجتمع« اأي تقدم فئات معينة يف املجتمع مببادرة اأو م�سروع ل�سيا�سة 

عامة بهدف معاجلة اأي م�سكلة جمتمعية.

كذلك حتدثنا عن كيفية ا�ستجابة احلكومات الأي مقرتح �سعبي ل�سنع 

�سيا�سة عامة واإدراجه �سمن اأجندتها الر�سمية »جدول اأعمال الوزارة اأو 

احلكومة« واأن ذلك ال يتم ب�سورة �سريعة، واإمنا ب�سورة متاأنية واإخ�ساعها 

ال�سيا�سة اجلديدة من  �سيرتتب على  ما  لعملية ح�سابات دقيقة ملعرفة 

لتنفيذها  والتقنية  والب�سرية  املالية  امل��وارد  حيث  من  وتكاليف  اأعباء 

و�سيانتها والعمل على دميومتها بكل ما يت�سل بها من م�ساريع وهياكل 

وتنظيمية.

�سياغة  وخطورة  عقالنية  ح��ول  احلديث  ن�ستكمل  احللقة  ه��ذه  يف 

ال�سيا�سة العامة، من كونها لي�ست عملية اعتباطية اأو قراًرا ميكن اتخاذه 

يف عجالة من االأمر؛ بل هي عملية على درجة بالغة من اخلطورة، وقد 

االجتماعية  والتداعيات  االآث��ار  من  ومت�سابكة  طويلة  �سل�سلة  اإىل  تقود 

و�سلوكياته  املجتمع  وحياة  بنية  يف  املختلفة  وال�سيا�سية  واالقت�سادية 

اأن  الب��د  مهمة  عملية  هناك  لذلك  واخل��ارج��ي��ة.  الداخلية  وعالقاته 

بعد  واأحياًنا  وتطبيقها،  اإ�سدارها  قبل  جديدة  �سيا�سة  اأي  لها  تخ�سع 

تطبيقها، وهي ما يعرف ب�»حتليل وتقييم ال�سيا�سة العامة«، اأي ت�سريحها 

وتفكيكها اإىل عنا�سرها ومكوناتها االأ�سا�سية، والتاأمل فيها بعمق وروية 

للتعرف على اآثارها القريبة والبعيدة، املبا�سرة وغري املبا�سرة، امللمو�سة 

االآثار  وبخا�سة  االجتماعية،  احلياة  جوانب  كافة  ويف  امللمو�سة،  وغري 

ثم  املرتتبة،  واالقت�سادية  االجتماعية  واالأعباء  ال�سلبية  واالنعكا�سات 

التفكري باالإجراءات الكفيلة املمكن اتخاذها للتقليل من نتائجها ال�سلبية.

مبعنى اآخر: يجب قبل اأن تفكر الدولة »احلكومة« بطرح اأي �سيا�سة 

اآثارها ال�سلبية واالإيجابية من كافة النواحي، وتعرف  جديدة اأن تدر�س 

بدقة الفئات االجتماعية واالقت�سادية امل�ستفيدة، والفئات االأخرى التي 

قد يطالها ال�سرر جراء تطبيق ال�سيا�سة اجلديدة، واال�ستماع اإىل وجهات 

النظر املختلفة لالأطراف ذات العالقة بربنامج ال�سيا�سة العامة املقرتح.

وهذا ما يحدث يف احلكومات واملجتمعات الدميقراطية، حيث تتاح 

العمالية  والنقابات  ال�سيا�سية  واالأح��زاب  االجتماعية،  للفئات  الفر�سة 

الراأي بكل و�سوح نحو ما  وجماعات امل�سالح وال�سغط وغريها الإبداء 

تنوي احلكومة طرحه من �سيا�سات عامة، وقد تن�ساأ حالة من االنق�سام 

واجلدل والنقا�س مما ي�سهم يف اإثراء وتب�سري احلكومة بالعواقب املرتتبة 

على م�سروع ال�سيا�سة املقرتحة.

الدولة  اأداة  هي  العامة  ال�سيا�سة  اأن  على  التاأكيد  ن��ود  اخلتام  يف 

القيم  واإح��الل  املجتمع،  اأف��راد  �سلوكيات  وتوجيه  لل�سيطرة  »احلكومة« 

�سيا�سة  واأي  بنجاعة،  االجتماعية  امل�سكالت  مع  والتعامل  االإيجابية، 

اآثارها  على  للتعرف  وعميقة،  متاأنية  لدرا�سة  تخ�سع  اأن  البد  جديدة 

قاعدة  تقوم على  واأن  كما البد  املجتمع،  �سرائح  املحتملة على خمتلف 

توازن امل�سالح وتوزيع االأعباء بعدالة على اجلميع، الأن عدم توخي ذلك 

غري  واأمنية  و�سيا�سية  واقت�سادية  اجتماعية  واآث��اراً  م�سكالت  يولد  قد 

مرغوبة، تتطلب ملواجهتها وتطويقها موارد وجهوداً م�سنية.

لالآثار  بالتطرق  ال�سل�سلة  هذه  ن�ستكمل  �سوف  القادمة  احللقة  يف 

واالنعكا�سات املختلفة التي تنجم عن اأي �سيا�سة عامة جديدة، و�سوف 

االآثار  من  العديد  عليها  وترتب  اتخاذها  مت  عامة  ل�سيا�سة  مثاالً  نقدم 

املجتمع،  يف  العالقة  ذات  واالأط���راف  القطاعات  كافة  على  املتعددة 

والفئات االجتماعية التي ا�ستفادت، واالأخرى التي ت�سررت منها، وكيف 

ميكن للحكومة م�ساعدة الفئات املت�سررة جراء ذلك.

د. عبد امللك املخاليف

ق�سم االإدارة العامة - كلية اإدارة االأعمال

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

الدعائم  اأح��د  االأوق���اف  تعترب 

االق��ت�����س��ادي��ة  للتنمية  ال��رئ��ي�����س��ة 

واالج����ت����م����اع����ي����ة، ح���ي���ث ي���ق���وم 

م��ال��ه  اأ���س��ل  بتحبي�س  االإن�����س��ان 

وت�����س��ب��ي��ل م��ن��ف��ع��ت��ه الأع���م���ال ال��رب 

للمجاالت  اأو  واالإح�سان  واخل��ري 

الوقف  ويعد  اخلريية،  اأو  العلمية 

اأه��م  م��ن  التعليم  منظومة  ع��ل��ى 

العامل  يف  التعليم  متويل  م�سادر 

الف�سل  ي��ع��ود  ل��ي��ه  واإ االإ���س��الم��ي، 

لكثري مما حتقق من نه�سة علمية 

االإ�سالمي  العامل  �سهدها  وا�سعة 

ال�سابقة. القرون  مدار  على 

وق������د ات�����خ�����ذت اجل���ام���ع���ات 

االأخ��رية  ال�سنوات  يف  ال�سعودية 

ال��وق��ف  ب��دخ��ول  يق�سي  ت��ق��ل��ي��داً 

ومتويل  دعم  يف  اأ�سا�سي  كعن�سر 

ب���راجم���ه���ا وم��ي��زان��ي��ت��ه��ا، ح��ي��ث 

من  اجلامعية  االأوق��اف  اأ�سبحت 

الربحي  غ��ري  العمل  رك��ائ��ز  اأه��م 

مهماً  دوراً  وت��ل��ع��ب  امل��م��ل��ك��ة،  يف 

 »2030 اململكة  »روؤي���ة  دع��م  يف 

االأوق���اف  ت�سجيع  ت�سمنت  ال��ت��ي 

ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م�����س��ادر مت��وي��ل 

م�����س��ت��دام��ة، وم��راج��ع��ة االأن��ظ��م��ة 

لت�سجيع  بذلك  املتعلقة  واللوائح 

ورج��ال  ال�سركات  اأن���واع  خمتلف 

والعطاء  امل�ساهمة  على  االأعمال 

اإىل  اجلامعية  االأوق���اف  وحت��وي��ل 

عاملياً. جاذبة  بيئة 

نظام  م�سروع  اأن  اإىل  اإ�سافة 

اجل��ام��ع��ات اجل��دي��د ال���ذي اأق���ره 

�سوف  م��وؤخ��راً  ال�����س��ورى  جمل�س 

اع��ت��م��اد  ت��خ��ف��ي�����س  يف  ي�����س��ه��م 

الدولة،  ميزانية  على  اجلامعات 

اإيجاد م�سادر متويل  ويدفعها اإىل 

جديدة، من خالل اإن�ساء عدد من 

وال�سركات  امل�ساريع 

اال�����س����ت����ث����م����اري����ة، 

وال������ت������و�������س������ع يف 

االع�����ت�����م�����اد ع��ل��ى 

االأوقاف.

التنويه  اأود  وم��ا 

عليه يف هذا ال�ساأن 

ال�������دول  اأن  ه�����و 

امل����ت����ق����دم����ة ال���ت���ي 

نظام  لديها  ي��وج��د 

���س��ري��ب��ي م��ت��م��ي��ز؛ 

يحظى  م���ا  غ��ال��ب��اً 

وموؤ�س�سات  رج���ال 

االأع���م���ال ب���اإع���ف���اءات ���س��ري��ب��ي��ة 

التربعات  م��ق��دار  على  اع��ت��م��اًدا 

على  ي�سجع  مما  يقدمونها؛  التي 

ذات  االأوق��اف  اإن�ساء  ودع��م  تبني 

العلمية. االأغرا�س 

اإن االأوقاف اجلامعية ال�سعودية 

على  احلفاظ  يف  حتديات  تواجه 

اأن  كما  ل��ه��ا،  امل��ال��ي��ة  اال���س��ت��دام��ة 

ا���س��ت��ق��ط��اب وج�����ذب امل��ت��ربع��ن 

اأه��دف��ه��ا وب��راجم��ه��ا يعد  خل��دم��ة 

اإىل  اإ�سافة  التحديات،  اأه��م  من 

ع���دم ك��ف��اي��ة احل���واف���ز وامل���زاي���ا 

يتمتع  التي  والزكوية  ال�سريبية 

اللوائح  بع�س  يف  املتربعون  بها 

اأمام  عائقاً  يعترب  مما  واالأنظمة 

جديدة. وقفية  تربعات  تقدمي 

ال�سعوديي  الدخل  �سريبة  نظام 

ع�سرة  احل��ادي��ة  امل����ادة  يف  ن�����سَّ 

الوعاء  لتحديد  »يجوز  اأن��ه:  على 

»ال�سخ�س  مكلف  لكل  ال�سريبي 

مبقت�سى  ل��ل�����س��ري��ب��ة  اخل��ا���س��ع 

ال����ن����ظ����ام« ح�������س���م ال���ت���ربع���ات 

ال�سريبية  ال�سنة  خالل  املدفوعة 

جمعيات  اأو  ع��ام��ة  ه��ي��ئ��ات  اإىل 

خ����ريي����ة م��رخ�����س 

ل���ه���ا ب��امل��م��ل��ك��ة ال 

ال��رب��ح  اإىل  ت��ه��دف 

تلقي  ل��ه��ا  وي���ج���وز 

التربعات«.

املادة  ن�ست  كما 

رقم  بند  اخلام�سة 

ال��الئ��ح��ة  م��ن   »4«

لنظام  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

ج����ب����اي����ة ال����زك����اة 

اأنه  على  ال�سعودي 

»ت���ع���د ال��ت��ربع��ات 

م������ن امل���������س����ارف 

قدمت  م��ا  متى  احل�����س��م،  ج��ائ��زة 

لها  امل��وؤي��دة  الثبوتية  امل�ستندات 

جديتها«. من  التاأكد  وجرى 

االأنظمة  ه��ذه  تن�س  مل  ول��ك��ن 

التربعات  اإع��ف��اء  على  وال��ل��وائ��ح 

ب�سكل  ال��ع��ل��م��ي  ال��وق��ف  ل�����س��ال��ح 

���س��ري��ح وب������دون �����س����روط، مم��ا 

جذب  يف  اجلامعات  دور  ي�سعف 

وت�����س��ج��ي��ع امل��ت��ربع��ن الأوق��اف��ه��ا، 

اململكة  روؤي���ة  تطلعات  وحت��ق��ي��ق 

اع��ت��م��اد  ت��خ��ف��ي�����س  يف   2030
الدولة،  ميزانية  على  اجلامعات 

التا�سعة  امل���ادة  ا���س��رتط��ت  ح��ي��ث 

لنظام  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��الئ��ح��ة  م��ن 

�سرورة  ال�سعودي  ال��زك��اة  جباية 

ت��وث��ي��ق االأم�����وال امل��وق��وف��ة ل��دى 

���س��ك��وك  مب��وج��ب  ال���ع���دل  وزارة 

العديد  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  �سرعية 

قد  والتي  االأخ��رى  ال�سوابط  من 

االأوق���اف  بع�س  ل��دى  ت��ت��واف��ر  ال 

ي�سكل  مم��ا  احل��ال��ي��ة  اجل��ام��ع��ي��ة 

حتقيق  يف  اجلامعات  على  قيداً 

اأه��داف��ه��ا، ك��م��ا اأن���ه ي��ع��د ع��ائ��ق��اً 

.2030 اململكة  روؤية  لتحقيق 

وح��ي��ث ت��ب��ق��ى ال��ت��ربع��ات هي 

لثبات  حت��دي��داً  االأك����ر  احل�����س��ة 

وا���س��ت��ق��رار ا���س��ت��دام��ة االأوق����اف 

اجل��ام��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وال��ت��و���س��ع 

اإىل  واحل����اج����ة  ن�������س���ائ���ه���ا،  اإ يف 

جلذب  ت�سجيعية  ح��واف��ز  اإي��ج��اد 

حاجة  ه��ن��اك  فتكون  امل��ت��ربع��ن، 

الت�سريعات  وتعديل  ملراجعة  ملحة 

ال�سريبية  وال��ل��وائ��ح  واالأن��ظ��م��ة 

التزامات  مع  يتالءم  مبا  والزكوية 

وي�سهم   ،»2030 اململكة  »روؤي���ة 

مع  تكاملي  تنظيمي  ن�سق  بناء  يف 

ونظام  اجلديد  اجلامعات  نظام 

بحيث  الربحية؛  غ��ري  ال�سركات 

ي�����س��م��ح ل��ل��م��ك��ل��ف��ن اخل��ا���س��ع��ن 

لل�سريبة اأو للزكاة، بدفع جزء من 

االأوق��اف  اإىل  و�سرائبهم  زكاتهم 

ذلك  مبوجب  واإعفائهم  اجلامعية 

ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإىل  دف��ع��ه��ا  م��ن 

�سوابط  بح�سب  والدخل،  للزكاة 

امل�سالح  ت�����س��ارب  ع���دم  ت�سمن 

اجلامعية  االأوق����اف  ت��ك�����ون  واأن 

من  جزء  بتلقي  وخمولة  مرخ�سة 

ال��زك��اة وال�����س��رائ��ب، واأن  اأم���وال 

اإي��داع  مبوج�ب  ا�ستالمها  ي��ك��ون 

الزكوي  الوعاء  �سمن  يقع  بنكي 

وال�����س��ري��ب��ي حم��������ل اجل��ب��اي��������ة 

ك���ح���واف���ز ل����ه����وؤالء امل���ت���ربع���ن؛ 

ل��ت�����س��ج��ي��ع��ه��م ك���ي ي��ت��ن��اف�����س��وا يف 

وقفية  ت��ربع��ات  بتقدمي  امل��ب��ادرة 

اجلامعات  م�ساريع  لتمويل  جديدة 

اال�سرتاتيجية  التوجهات  وحتقيق 

اهلل  وف��ق   ،2030 اململكة  ل��روؤي��ة 

خلدمة  احلكيمة  وقيادتها  اململكة 

الوطن.

باأوقاف  التخطيط  مدير 

اجلامعة

م�سادر  اجل��ام��ع��ات  ل��دى  يتوفر 

ومتنوعة  متعددة  اقت�سادية  تنمية 

النواجت  ا�ستثمار  خاللها  من  ميكن 

التي  التعليمية  واخلدمات  البحثية 

املالية  باال�ستقاللية  عليها  ت��ع��ود 

ل�����س��م��ان ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ط��وي��ر 

والتحديث امل�ستمر.

ال��ع��ل��وم  ل��ك��ل��ي��ات  اأن  ���س��ك  وال 

يف  االأو�سع  والن�ساط  العليا  املكانة 

وميكن  التطبيقي،  العلمي  البحث 

اجلامعة  كليات  باقي  تقود  اأن  لها 

لتفعيل الفر�س اال�ستثمارية وجعلها 

ب�ستى  املجتمع  خلدمة  واقعاً  اأم��راً 

طوائفه بالت�سنيع واالإنتاج والتدريب 

البيولوجي  وال��ق��ي��ا���س  وال��ك�����س��ف 

والكيميائي.

توفر  التوجه  ه��ذا  ي��دع��م  ومم��ا 

كوادر بحثية وعلمية وفنية مرموقة 

مما  العلوم،  كليات  ل��دى:  ومم��ي��زة 

ه��ذه  تنفيذ  ع��ل��ى  ق����ادرة  يجعلها 

�ستكون  التي  اال�ستثمارية  امل�ساريع 

مب��ث��اب��ة ال��داع��م امل���ايل االأ���س��ا���س��ي 

فر�س  وف��ت��ح  واالأق�����س��ام  للكليات 

ع��م��ل اأم����ام ���س��ب��اب ال��وط��ن ال��ذي 

جمتمعه  وبناء  ذاته  لتحقيق  ي�سعى 

وموؤ�س�سات هذا البلد الذي نكن له 

كل احلب والفخر.

اال�ستقالل  طريق  يبداأ  هنا  من 

امل����ايل ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات وال��ك��ي��ان��ات 

ميكنها  وبذلك  والبحثية،  العلمية 

االعتماد  عن  االبتعاد  ف�سيئاً  �سيئاً 

الكلي على خزينة الدولة مبا يحقق 

من  امل��اأم��ول  االقت�سادي  االزده���ار 

روؤية اململكة 2030.

كلية العلوم

محفزات قانونية لزيادة التبرع لألوقاف الجامعية

الفرص االستثمارية واالستقالل المالي

زاهر الشهري

د. عصام شلقامي
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ورشةمعرض

مؤتمرمعرض

معرضورشة

ورشةحلقة

معرضمعرض

دورةبرنامج

�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

كنوز ال�صني

الوقت: من 8�ص اإىل 8م 

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث 

الوطني-املتحف الوطني

املكان: مركز امللك عبدالعزيز التاريخي/ املتحف الوطني

تنظيم الأفكار وتدوين املهام للطالبات

الوقت: من ٩ �ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: مركز التدريب اللغوي

املكان: قاعة مركز التدريب بق�صم اللغة العربية

ال�صعودي الدويل لل�صيدلة 

الوقت:من ١0:00 �صباحاً اإىل 6 م�صاًء

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

الريا�ص

م�صتقبل التخ�ص�صات الطبية نحو ٢0٣0

اجلهة املنظمة: كلية العلوم الطبية التطبيقية 

واملدينة الطبية اجلامعة

املكان: فندق انرتكنتيننتال

مهارات التذوق العرو�صي  للطالب

الوقت: من ٩٫٣0 �ص اإىل ١٫٣0م

اجلهة املنظمة: مركز التدريب اللغوي

املكان: قاعة مركز التدريب اللغوي بق�صم اللغة 

العربية

هوريكا ال�صعودية ٢0١8

الوقت:من 4:00 م�صاًء اإىل ١١:00 م�صاًء

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

الريا�ص

الأخطاء ال�صائعة يف التوثيق العلمي

الوقت: من ال�صاعة ١٢٫٣0

اجلهة املنظمة: مركز »اأفكر«

املكان: كلية الرتبية قاعة »١اأ٣٣« ولل�صيدات مبنى ٢ 

معمل »٧٢« الدور الأول

كتابة الق�صة الق�صرية  للطالب

الوقت: من ١0�ص اإىل ٢ م

اجلهة املنظمة: مركز التدريب اللغوي

املكان: قاعة مركز التدريب اللغوي بق�صم اللغة 

العربية

 ال�صعودي للمختربات الطبية

الوقت:من ١0:00 �صباحاً اإىل 6 م�صاًء

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

الريا�ص

ديكوفري ٢0١8 - الريا�ص

الوقت:من 4:00 م�صاًء اإىل ١١:00 م�صاًء

املكان: فندق الفي�صلية, الريا�ص

�صياغة الر�صائل العلمية للطالب

الوقت: من ١0�ص اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: مركز التدريب اللغوي

املكان: قاعة مركز التدريب اللغوي بق�صم اللغة 

العربية

فن التحفيز الذاتي  للطالبات

الوقت: من ٩ �ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: مركز التدريب اللغوي

املكان: قاعة مركز التدريب بق�صم اللغة العربية
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27 ربيع اأول20 ربيع اأول

3 ربيع الآخر25 ربيع اأول

8 جمادى الآخرة26 ربيع اأول

28 ربيع اأول21 ربيع اأول

5 ربيع الآخر25 ربيع اأول

12جمادى الآخرة26 ربيع اأول

مؤتمرفعالية

معرضمعرض

معرضبرنامج

معرضمعرض

ملتقىمهرجان

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/

حياة »عبدالرحمن بن ح�ضان بن ثابت«

اأحدث اإ�ضدرات د. املانع

كتاباً  واآدابها  العربية  اللغة  لدرا�سات  املانع  عبدالعزيز  الدكت�ر  كر�سي  اأ�سدر 

بعن�ان »عبدالرحمن بن ح�سان بن ثابت،، حياته و�سعره« من تاأليف د.را�سد بن 

مبارك الر�س�د، ويتناول هذا الكتاب بالدرا�سة والبحث عبدالرحمن بن ح�سان بن 

ثابت الأن�ساري حياته و�سعره يف ق�سمني رئي�سني، الق�سم الأول تناول هذا الق�سم 

ترجمة عبدالرحمن، ن�سبه وم�لده، ثم ن�ساأته وحياته، و�سفاته، ف�فاته، ثم درا�سة 

به، وج�انب  اأبيه ح�سان  الفنية، وعناية  الأغرا�س واخل�سائ�س  �سعره من حيث 

تاأثريه يف �سعره، ثم منهج جمع �سعره وحتقيقه.

ق�سيدة  و�ستني  �ست  �سعره يف  من  و�سلنا  ملا  جامًعا  فجاء  الثاين  الق�سم  اأما 

ومقط�عة، مع حتقيق ن�سبتها وت�ثيق روايتها.

العن�ان: التكن�ل�جيا امل�ضاعدة يف الرتبية اخلا�ضة: م�ضادر للرتبية 

والتدخل واإعادة التاأهيل

JOAN L. GREEN :امل�ؤلف

املرتجم: عثمان بن تركي الرتكي، اأحمد بن عبداهلل الدري�ي�س

املرتبط  النق�س  وتع�ي�س  حت�سني  اأدوات  الكتاب  ه��ذا  يتناول 

اإىل  بالإ�سافة  والتذكر،  والتفكري  والكتابة  والقراءة  والفهم  بالكالم 

ا�سرتاتيجيات مل�ساعدة الطالب لي�سبح�ا اأكرث تنظيًما وفعالية، كما 

الذكية،  واله�اتف  الل�حية  الأجهزة  ا�ستخدامات  الكتاب  ا�ستعر�س 

امل�سادر  اإىل  بالإ�سافة  ال�سحابية،  القائمة على احل��سبة  واملنتجات 

الإلكرتونية واأدوات ال�سبكات الجتماعية لتمكني القراء من التعرف 

على املنتجات كلما اأ�سبحت متاحة.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

اليوم ال�صنوي الثامن ع�صر للبحوث اجلراحية

الوقت: من  ٩�ص اإىل 4م

اجلهة املنظمة: »�صيمارك«

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 الدويل لتقومي التعليم

الوقت: من  8�ص اإىل 4م

اجلهة املنظمة: تطوير التعليم القاب�صة

املكان: قاعة اململكة - فندق الفور�صيزون

 الدويل للقهوة وال�صوكولتة

الوقت: من  4م اإىل ١0م

اجلهة املنظمة: �صركة اأعايل لتنظيم املعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

عامل التجارة الإلكرتونية

الوقت: من ٣م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: الهدف الذهبي لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: فندق الفي�صلية

لغة الإقناع والتفاو�ص للطالبات

الوقت: من ٩ �ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: مركز التدريب اللغوي

املكان: قاعة مركز التدريب بق�صم اللغة العربية

 ال�صعودي الدويل الثاين لإنرتنت الأ�صياء

الوقت:من ٩:00 �صباحاً اإىل 8:00 م�صاًء

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

الريا�ص

ومك�ص الثاين ع�صر

الوقت: من 4:00 م�صاًء اإىل ١١:00 م�صاًء

املكان: فندق الفور�صيزنز, الريا�ص

باب رزق جميل للتوظيف

الوقت: من  4م اإىل ١0م

اجلهة املنظمة:اأعمال املعار�ص لتنظيم واإدارة املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

الوطني الرتفيهي لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة

الوقت: من  4م اإىل ١0م

اجلهة املنظمة: مركز امللك �صلمان لأبحاث الإعاقة

املكان: جمعية الأطفال املعوقني

 األوان ال�صعودية

الوقت: من  4م اإىل ١0م

اجلهة املنظمة: هيئة ال�صياحة والرتاث الوطني

املكان: مركز الريا�ص الدويل للمعار�ص واملوؤمترات

ال�صقور وال�صيد ال�صعودي

الوقت: من  8�ص اإىل 4م

اجلهة املنظمة: نادي ال�صقور ال�صعودي

املكان: طريق امللك فهد �صمال تقاطع اأن�ص بن مالك

ال�صعودي ل�صناعة الجتماعات

الوقت:من 8:00 �صباحاً اإىل 4:00 م�صاًء

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

الريا�ص

ربيع الأول

1440ه�

( ن�فمرب )

2018م
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��شتمر 4 �أيام و�شمل 3 جل�شات نقا�ش وور�شتي عمل

�شمن فعاليات �لربنامج �لثقايف جلمعية �لثقافة بال�رش�كة مع ق�شم �لإعالم

طالبات »العقول الرقمية« يطلقن مؤتمر »الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء«

ندوة تناقش دور اإلعالم في إدارة الصراع الثقافي

منرية   - ال�شريف  حنان  متابعة: 

العبد الوهاب 

ن��ظ��م ن����ادي ال��ع��ق��ول ال��رق��م��ي��ة 

التابع لوكالة عمادة �شوؤون الطالب 

ل�����ش��وؤون ال��ط��ال��ب��ات ب��ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 

احلا�شب واملعلومات موؤمتر »الذكاء 

الأ���ش��ي��اء«،  واإن��رن��ت  ال�شطناعي 

وذلك خالل الفرة 19 - 22 �شفر 

رواد  املوؤمتر  يف  و�شارك  1440ه�، 
ال�شطناعي  ب��ال��ذك��اء  وم��ه��ت��م��ون 

من�شوبي  م��ن  الأ���ش��ي��اء  واإن���رن���ت 

من�شوبات  م��ن  وحت��دي��ًدا  اجلامعة 

كلية علوم احلا�شب واملعلومات، ومت 

جل�شات  ث��الث  عقد  املوؤمتر  خ��الل 

ن��ق��ا���ش وث����الث ج��ل�����ش��ات خ��ا���ش��ة 

بالإ�شافة اإىل ور�شتي عمل.

جيل الر�ؤية

امل���وؤمت���ر  ت��ن��ظ��ي��م  �����ش����ارك يف 

متطوعة  طالبة   50 له  والإع���داد 

ط��ال��ب��ات من   8 ب����اإدارت����ه  وق����ام 

وامل�شتويات،  التخ�ش�شات  خمتلف 

رئي�شة  الثنيان  رغ��د  واأو���ش��ح��ت 

فكرة  اأن  الرقمية  ال��ع��ق��ول  ن��ادي 

جيل  مبادرات  اإحدى  املوؤمتر متثل 

حثيثة  بخطى  ي�شعى  الذي  الروؤية 

من  الأول  ال��ع��امل  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 

روؤي��ة  وه��ي  روؤي���ة طموحة،  خ��الل 

التقنية  مّنا مبواكبة  ورغبة   ،٢٠٣٠

احلديثة،  التطور  مفاهيم  ون�شر 

 »FUTURE« موؤمتر  اأن  موؤكدًة 

يج�شد اإميان طالب وطالبات جيل 

الثقافة  ن�شر  على  بقدرتهم  الروؤية 

التطور  عجلة  دف��ع  يف  وامل�شاركة 

عنا�شر  اأب��رز  باعتبارها  والتقنية 

امل�شتقبل. بناء 

اإثراء املحتوى العربي

اإينا�ش  �شرف املوؤمتر ح�شور د. 

ل�شوؤون  اجلامعة  وكيلة  العي�شى 

ال��ق��ف��ي��دي  روؤى  د.  ال��ط��ال��ب��ات، 

وك��ي��ل��ة ع���م���ادة ����ش���وؤون ال��ط��الب 

الفراج  دنيا  د.  الطالبات،  ل�شوؤون 

م�����ش��اع��دة وك��ي��ل��ة ع��م��ادة ���ش��وؤون 

ال��ط��الب ل�����ش��وؤون ال��ط��ال��ب��ات، د. 

اأق�شام  عميدة  القري�شي  مي�شاء 

اأ.  الطبية،  وال��درا���ش��ات  ال��ع��ل��وم 

الوكيلة  م�شاعدة  املانع  اجلوهرة 

الإداري�������ة ل��الأن�����ش��ط��ة والأن���دي���ة 

على  امل��وؤمت��ر  وح��ر���ش  الطالبية، 

اعتماد اللغة العربية يف اجلل�شات 

للغة  دعمنا  من  انطالقاً  احلوارية 

وتنمية واإثراء للمحتوى العربي يف 

لدعم  بالإ�شافة  التقني،  املجال 

كل  وتوفري  الإ���ش��ارة  للغة  املوؤمتر 

الكفيفات. لأخواتنا  الراحة  �ُشبل 

مقدمة للمبتدئني

عقد يف اليوم الأول اأوىل حلقات 

الطوير�ش  ن��ورة  د.  بتقدمي  النقا�ش 

رئي�شة ق�شم تقنية املعلومات، ود. هبة 

اجلربين دكتوراه يف نظم املعلومات، 

بهذا  املبتدئني  اجلل�شة  وا�شتهدفت 

من  اإدارت��ه��ا  ومتت  كمقدمة،  املجال 

ال��ع��ايل.  العبد  دمي��ا  الطالبة  قبل 

د.  بح�شور  خا�شة  جل�شة  تبعها 

تطبيقات  يف  دكتوراه  الري�ش،  ب��دور 

ال��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي يف ال��ت��ج��ارة 

من  واختتمت مبداخلة  الإلكرونية، 

يف  بكالوريو�ش  بوعائ�شة،  معاذ  اأ. 

الهند�شة وعلوم احلا�شب والأع�شاب، 

واأي�ًشا ا�شتهدفت اجلل�شة الكفيفات 

لعتمادهن على التقنية ب�شكل كبري، 

وفئة �شعاف ال�شمع وال�شم، وخ�ش�ش 

وحر�ش  الإ�شارة  للغة  مرجمة  لهن 

امل�شطلحات  تكون  اأن  على  النادي 

واأث��ن��اء  الإع��الن��ات  يف  امل�شتخدمة 

احلوار باللغة العربية.

م�ستوى متقدم

ال��ث��اين حلقة  ال��ي��وم  واأق���ي���م يف 

الأ�شياء  اإن��رن��ت  تقنية  عن  نقا�ش 

القحطاين،  فاطمة  الطالبة  ب��اإدارة 

امل�شتوى  اجلل�شة  هذه  وا�شتهدفت 

امل��ت��ق��دم م��ن احل�����ش��ور يف اإن��رن��ت 

ع��ب��ري  د.  مب�������ش���ارك���ة  الأ�����ش����ي����اء 

هند�شة  ق�شم  رئي�شة  احلميمدي، 

 Area of« ب��ع��ن��وان  ال��ربجم��ي��ات 

تالها   ،»modeling in IOT
امل��زي��د م��ن احل��دي��ث ع��ن ال��ذك��اء 

الهنوف  د.  مب�شاركة  ال�شطناعي 

واأي�ًشا  املهيدب،  �شراب  د.  الثنيان، 

الكلية،  ب��ه��و  يف  م�شاحب  ع��ر���ش 

ع���ر����ش ف��ي��ه م�����ش��اري��ع ال��ت��خ��رج 

للطالبات التي ترتبط ب�شكل مبا�شر 

والذكاء  الأ�شياء  اإنرنت  بتطبيقات 

البكالوريو�ش  ملرحلتي  ال�شطناعي 

واملاج�شتري.

ر�بوتات ذكية

م��ن  ال�����ث�����ال�����ث  ال������ي������وم  ويف 

اأي������ام امل����وؤمت����ر مت ع��ق��د ور���ش��ة 

 s guide to« ب��ع��ن��وان   ع��م��ل 

 artificial intelligence and
 cognitive computing ’A
ن��ورة  اأ.  ق��دم��ت��ه��ا   »beginner
 ،»IBM« ���ش��رك��ة  م��ن  ال��ن�����ش��وان 

حت��دث��ت ع��ن اأ���ش��ا���ش��ي��ات وم��ب��ادئ 

وتطبيق  ال���ش��ط��ن��اع��ي،  ال���ذك���اء 

ب�شيط لالأكواد، كما مت عقد ور�شة 

 Smart Video« بعنوان  عمل 

اأبحاث  مركز  من  مقدمة   »Cars
ال��روب��وت��ات ال��ذك��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

اأ.  املدربتني  بتقدمي  البتكار  مركز 

الن�شار،  منار  اأ.  املطريي،  ابتهال 

مت  �شاعات،  اأرب��ع  مل��دة  وا�شتمرت 

املو�شوع  تناول مقدمة عن  خاللها 

ثم  ال�شطناعي  بالذكاء  وعالقته 

برجمة  من  العملي  باجلانب  البدء 

وقطع  اأج��زاء  تركيب  اإىل  النظام 

ت�شغيله. ليتم  النظام 

اأنظمة الطوارئ

وع��ق��دت اجل��ل�����ش��ة الأخ�����رية يف 

مها  الطالبة  ب����اإدارة  ال��راب��ع  ال��ي��وم 

�شعبي ومب�شاركة د. لينا الطعيمي، 

دك���ت���وراه يف ع��ل��وم احل��ا���ش��ب، ود. 

ن��ورة احل��ق��ب��اين، دك��ت��وراه يف نظم 

امل��ع��ل��وم��ات، ود. مل��ي��اء الإب��راه��ي��م، 

دكتوراه يف علوم احلا�شب، بعد ذلك 

دكتوراه  النبهان،  د. جنالء  حتدثت 

يف علوم احلا�شب يف جل�شة خا�شة 

الأ�شياء،  اإنرنت  يف  موا�شيع  عن 

على  ح��دي��ث��ه��ا  يف  رك�����زت  ح��ي��ث 

اإدارة  يف  الأ�شياء  اإنرنت  ا�شتخدام 

اأنظمة الطوارئ.

م��ت��اب��ع��ة : ال��ع��ن��ود امل��ن��ي��ع��ي – 

���ش��وزان��ا   – ال�شيخ  اآل  اجل��وه��رة 

الدو�شري

ثاين  الإعالمي  امللتقى  ا�شتاأنف 

ندواته التي خ�ش�شت ملناق�شة دور 

»الإعالم وال�شراع الثقايف«، وذلك 

الثقايف  الربنامج  فعاليات  �شمن 

بال�شراكة  والفنون  الثقافة  جلمعية 

مع ق�شم الإعالم، وذلك يوم الثنني 

امل��واف��ق  ه���   1440 الأول  رب��ي��ع   2
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بالريا�ش،  اجلمعية  مبقر  الثقافية 

من  كبري  ع��دد  وح�شور  مب�شاركة 

ومن�شوبي  التدري�ش  هئية  اأع�شاء 

جامعة امللك �شعود وجامعة الإمام 

لبع�ش  اإ�شافة  �شعود،  بن  حممد 

ال�شحف  خمتلف  من  الإعالميني 

الف�شائية. والقنوات 

ند�ات �سل�سلة 

جدول  �شمن  الندوة  ه��ذه  تاأتي 

�شل�شلة من الندوات املقرر انعقادها 

لتداول  �شهور  �شبعة  من  يقرب  ملا 

التي  املو�شوعات  ومناق�شة خمتلف 

يناق�شها امللتقى خالل عامي 2018 

اإ���ش��راف  حت��ت  وذل���ك   ،2019  –
ال��دك��ت��ور ف��ه��د ال��ط��ي��ا���ش الأ���ش��ت��اذ 

وامل�شرف  الإع��الم  بق�شم  امل�شارك 

على اإدارة وحترير �شحيفة »ر�شالة 

التميمي  اأمل  والدكتورة  اجلامعة« 

وكيلة ق�شم الإعالم.

مرئي فيلم 

ن��خ��ب��ة من  ال���ن���دوة  ����ش���ارك يف 

منهم  الإع������الم  ق�����ش��م  اأ����ش���ات���ذة 

ع���ادل  د.  م�����ش��ط��ف��ى،  ���ش��ح��ر  د. 

امل��ك��ي��ن��زي، د. حم���رز غ���ايل، ومت 

بحثية  اأوراق  عر�ش  امللتقى  خالل 

�شلطت ال�شوء على دور الإعالم يف 

واحل�شاري  الثقايف  ال�شراع  اإدارة 

زوايا  من  املعا�شرة  املجتمعات  يف 

الأ�شتاذة  امللتقى  واأدارت  متعددة، 

بالق�شم،  املحا�شر  امل��ط��ريى  رمي 

مرئي  فيلم  بعر�ش  اللقاء  وا�شتهل 

بعنوان »ال�شراع الثقايف« من اإنتاج 

نادي الإعالم.

للثقافة انعكا�س 

املكينزي  ع��ادل  الدكتور  تطرق 

الإع��الم،  بق�شم  امل�شارك  الأ�شتاذ 

طبيعة  اإىل  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ورق��ت��ه  يف 

بني  والتفاعلية  التبادلية  العالقة 

تو�شل  ك��م��ا  وال��ث��ق��اف��ة،  الإع����الم 

ت��ب��ع��ي��ة  اإىل  ط���رح���ه  خ����الل  م���ن 

ال�شائدة  للثقافة  الإع��الم  و�شائل 

انعكا�شاً  واعتبارها  املجتمع،  يف 

بالتطبيق على عدة  وذلك  للثقافة، 

وع��امل��ي��ة،  حملية  ووق��ائ��ع  ق�شايا 

خا�شقجي،  ج��م��ال  ق�شية  ومنها 

»نتحدث  اأننا  بتاأكيده  قوله  وختم 

عن روؤية ثقافية حتى يف الرفيه«.

قبول �حوار

الدكتورة  عر�شت  ذل��ك  اأع��ق��ب 

عن  درا���ش��ت��ه��ا  م�شطفى،  ���ش��ح��ر 

اإذك���اء  يف  الإع�����الم  و���ش��ائ��ل  دور 

تنمية  اأم  واإ�شعالها  ال�شراعات 

الح����رام واحل����وار امل��ت��ب��ادل بني 

»�شارل  ق�شية  اإط��ار  يف  ال�شعوب، 

اإي����ب����دو« ب��ع��د ن�����ش��ره��ا ل��ر���ش��وم 

عليه  للر�شول  م�شيئة  كاريكاترييه 

بالتطبيق  وذلك  وال�شالم،  ال�شالة 

الدولية  العربية  ال�شحافة  على 

اإىل  ت��دع��و  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  مل��ع��رف��ة 

التمايز وال�شراع مع الآخر الغربي 

القبول  من  نوع  لإيجاد  ت�شعى  اأم 

الإ�شالم  بني  امل�شرك  والتعاي�ش 

اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت  وال��غ��رب، 

اأن  ا�شتطاعت  احلياة  �شحيفة  اأن 

خالل  من  و�شط  منطقة  يف  تقف 

»هنتنجتون«  اأطروحة  تبنيها  عدم 

عن حتمية ال�شراع بني احل�شارات 

وق��ي��ام��ه��ا ب��ط��رح ح��ل��ول مي��ك��ن اأن 

واحلوار. التعاي�ش  على  ت�شاعد 

اأم ح�ساري! ثقايف 

م��ن ج��ان��ب��ه ا���ش��ت��ط��اع ال��دك��ت��ور 

حمرز غايل يف ورقته البحثية التي 

الندوة  فعاليات  �شمن  ا�شتعر�شها 

اأن ي�شع حداً بني مفهومي احلوار 

ال���ث���ق���ايف واحل������وار احل�������ش���اري، 

وت��ب��ن��ى م��ف��ه��وم احل�����وار ال��ث��ق��ايف 

احل�شارة  داخ��ل  اأن  اعتبار  على 

م�شتنداً  متعددة،  ثقافات  الواحدة 

والتنوع  التعددية  ملنطق  دعمه  يف 

املتحدة  الأمم  اتفاقية  بنود  اإىل 

كما   ،2005 ع���ام  ���ش��درت  ال��ت��ي 

ت��ط��رق ل����دور الإع�����الم يف اإط���ار 

وخل�شت  والتنوع،  التعددية  ه��ذه 

ورقته اإىل اأن احلوار والتفاعل بني 

املحرك  يكون  اأن  ينبغي  الثقافات 

والدول. لل�شعوب  الأ�شا�شي 

»تعاي�س« معر�س 

الفن  م��ع��ر���ش  ال��ن��دوة  ���ش��اح��ب 

ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي »ت���ع���اي�������ش«، ال���ذي 

ا���ش��ت��ع��ر���ش ل��وح��ات ال��ع��دي��د من 

اإ�����ش����راف جلنة  ال��ف��ن��ان��ني حت���ت 

حول  بالريا�ش  الت�شكيلية  الفنون 

ويف  والتعاي�ش«،  الثقايف  »ال�شراع 

اخلتام مت فتح باب املداخالت من 

ثريا  د.  مداخلة  ومنها  احل�شور 

العامة  العالقات  اأ�شتاذ  ال��ب��دوي 

ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود وج��ام��ع��ة 

الأ�شتاذ  الثقيل  نايف  د.  القاهرة، 

�شعود،  امل��ل��ك  بجامعة  امل�����ش��اع��د 

�شحفي  اليو�شف  عبدالعزيز  اأ. 

جانب  اإىل  ال��ري��ا���ش،  ب�شحيفة 

ق�شم  وط��ال��ب��ات  ط���الب  اأ���ش��ئ��ل��ة 

الإعالم، والرد عليها.

شارك في تنظيمه 50 طالبة متطوعة وأداره 8 طالبات من مختلف المستويات

د. المكينزي: اإلعالم انعكاس للثقافة.. ونحن نتحدث عن رؤية ثقافية حتى في الترفيه 

»الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء« في ورشة
كتب: جماهد الطخي�ش

احلا�شب  كلية  عميد  بح�شور 

هيئة  اأع�شاء  من  وعدد  واملعلومات 

التدري�ش والطلبة والباحثني اقامت 

كلية علوم احلا�شب واملعلومات ور�شة 

ال�شطناعي  »الذكاء  بعنوان  عمل 

الدكتور  قدمها  الأ�شياء«  واإنرنت 

حممد القري�شي املتخ�ش�ش يف تعلم 

وع�شو  املحيطة  واحلوا�شيب  الآل��ة 

املحيطة  احلو�شبة  اأب��ح��اث  كر�شي 

واملتنقلة. بداأت ور�شة العمل بتفاعل 

وا���ش��ح م��ن ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 

تناول  والتي  الآلة  تعلم  املهتمني يف 

اأهم  القري�شي  الدكتور حممد  فيها 

امل�شتجدات يف هذا املجال.

عميد  ق��دم  الرو�شة  ختام  ويف 

الزعري  من�شور  ال��دك��ت��ور  الكلية 

الذكاء  اأهمية  فيها  اأو���ش��ح  كلمة 

خ��دم��ة  يف  ودوره  ال���ش��ط��ن��اع��ي 

املجتمع.
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مفكراً  تكون  لأن  بحاجة  ل�سَت 

خارقة  موهبة  متلك  اأو  عظيماً 

لكنك  والتميز،  النجاح  قق  تحُ كي 

التفكري  ع��ادة  وفهم  لتعلُّم  بحاجة 

يجعلك  الذي  بالأ�سلوب  والت�سرف 

ت�سل اإىل هدفك، اآمن بقدرتك على 

النجاح و�سوف تنجح، عالج نف�سك 

واحلم  فكر  والف�سل،  اخل��وف  من 

تفكر  كيف  تعلم  اإبداعية،  ب�سورة 

ب�سورة اإيجابية، فكر مثل القادة.

حجم  ع��ل��ى  يعتمد  ل  ال��ن��ج��اح 

عقل الفرد، بل على حجم تفكريه، 

اأن  »طاملا  م�سروع:  ت�ساوؤل  وهناك 

يحقق  اأك��ر  م�ستوى  على  التفكري 

فلَم ل يفكر اجلميع  الكثري،  للمرء 

على ه��ذا ال��ن��ح��و؟«. والإج��اب��ة اأن 

�سخ�سياتنا تت�سكل بناًء على اأمناط 

ما  واأغ��ل��ب  بنا،  املحيطة  التفكري 

لكبح  يدعونا  للأ�سف  بنا  يحيط 

تفكرينا ويجذبنا اإىل مرتبة متدنية، 

وكل يوم يحُقال لنا اإن فر�ص القيادة 

نقنع  اأن  علينا  لذا  متاحة،  تعد  مل 

الذي  الثانوي  الدور  ونلعب  بالأقل 

وامل�سوؤول  امل��دراء  اأح��د  قال  نلعبه. 

ع��ن اخ��ت��ي��ار امل��وظ��ف��ن اجل���دد اإن 

التي  الوظائف  لنيل  يتقدمون  من 

 10.000 ق��دره  �سنوياً  راتباً  تدفع 

يتقدمون  من  ع��دد  يفوقون  دولر 

لنيل ال��وظ��ائ��ف ال��ت��ي ت��دف��ع رات��ب��اً 

�سنوياً قدره 50.000 دولر بحوايل 

يعني  وه��ذا  �سعفاً،   250  -  100
اأن املناف�سة على الوظائف املتدنية 

الوظائف  عنها يف  مرة  اأ�سد مبائة 

للوظائف  ال��ط��ري��ق  اإذن  الأرق����ى، 

واأي�����س��ر، وهناك  اأق�����س��ر  ال��راق��ي��ة 

الكثري من املنا�سب الرفيعة تنتظر 

على  ي���ج���روؤون  مثلك  اأ���س��خ��ا���س��اً 

التفكري على م�ستوى اأكر.

اإن الإميان بتحقيق نتائج عظيمة 

هو القوة الدافعة وراء كل الإجنازات 

والإمي���ان  العظيمة،  والكت�سافات 

بالنجاح هو املكون الأ�سا�سي الذي ل 

غنى عنه يف �سخ�سية الناجحن، اإن 

اآمنت من قلبك بقدرتك على النجاح، 

اإليه من جناح،  ت�سبو  ما  ف�ستحقق 

ويف املقابل فاإن عدم الإميان له قوة 

�سلبية، حن يفقد العقل اإميانه باأمر 

ما ويبداأ بال�سك فيه، يبداأ العقل يف 

�سكه  تدعم  التي  »امل���ررات«  جذب 

هذا، فال�سك وعدم الإميان بالذات 

وعدم الرغبة يف تقيق النجاح كلها 

اأ�سياء م�سوؤولة عن الف�سل.

تدثت  �ساعدة  رواي��ات  موؤلفة 

الن�سر  مديري  اأح��د  مع  مقابلة  يف 

عن طموحها يف عامل الكتابة قائلة: 

وتق�سد   - »�ص«  ال�سيد  اإن  »ح�سناً 

 - الكتاب  م�ساهري  كبار  اأح��د  ب��ه 

اأن  بالطبع  ولن ميكنني  رائع  كاتب 

م��ن جن��اح«.  م��ا حققه  اإىل  اأ���س��ل 

ف�سعر مدير التحرير بالإحباط من 

املوؤلف  يعرف  واأنه  كلمها، خا�سة 

»�ص«  الكاتب  اإن  لها:  فقال  »���ص« 

لي�ص بال�سخ�ص فائق الذكاء اأو ذي 

العقلية اخلارقة ول ميلك اأي �سيء 

بقدر  متتعه  با�ستثناء  اآخ��ر،  مميز 

يوؤمن  اإنه  بالنف�ص،  الثقة  من  وافر 

الأ�سخا�ص  اأف�سل  من  واح��د  باأنه 

يف جماله، وبالتايل يت�سرف ويوؤدي 

على هذا الأ�سا�ص.

غرقت  املا�سي  القرن  �ستينات  منت�سف  يف 

اخلليج  م��ي��اه  يف  العملقة  ال��ن��اق��لت  اإح���دى 

راأ���ص  اآلف  �ستة  ق��راب��ة  متنها  وعلى  العربي 

يف  اأ�سقط  اخل��ر  انت�سار  وف��ور  الأغ��ن��ام،  من 

الكمية  هذه  فوجود  البحري،  النقل  خراء  يد 

اخلليج  مياه  يف  النافقة  الأغنام  من  ال�سخمة 

البحرية يف  فالبيئة  املقايي�ص،  بكل  كارثة  يعني 

مكان غرق ال�سفينة وامل�ساحة الكبرية املحيطة 

انت�سار  واحتمال  بالدمار،  مهددة  اأ�سبحت  بها 

التلوث والأوبئة على �سطح املاء اأ�سبح احتمال 

ل يقبل ال�سك.

البحث عن حل

لإخلء  حًل  يجدوا  اأن  امل�سوؤولن  على  اإذن 

ال�سفينة من حمولتها دون ت�سرب تلك احلمولة 

هذا  يحدث  وكيف  املياه  اإىل  منها  اأج���زاء  اأو 

وال�سفينة يف قاع اخلليج؟ واأي حماولة لإخلئها 

متاًما تبدو ع�سرية التحقق، ناهيك عن اأنه ل بد 

من ت�سرب بع�ص تلك الأغنام امليتة اأثناء عملية 

احلمولة،  لإخراج  املركب  جدران  اأحد  تطيم 

اإذن لبد من رفع تلك ال�سفينة 

اإىل �سطح البحر و�سحبها اإىل 

مهل،  على  واإفراغها  ال�ساطئ 

ولكن كيف يحدث هذا؟!

حل خمتلف متاًما 

و�����س����ط ح����ال����ة ال���رق���ب 

خرج  �سديد  بقلق  امل�سحوب 

اأحد اخلراء بحل يبدو للوهلة 

فقد  ال��غ��راب��ة،  �سديد  الأوىل 

طلب توفري كميات �سخمة من 

»البينج  الطاولة  تن�ص  ك��رات 

بوجن«! ومع اأن الفكرة ب�سيطة جًدا اإىل حد عدم 

ال�سحك  تثري  اأنها  اإىل حد  ت�سديقها وطريفة 

القلقن  امل�سوؤولن  اأن  اإل  الإعجاب،  من  اأكرث 

على �سحة بيئتهم ومواطنيهم مل يجدوا بًدا من 

قبولها، ومت توفري كل ما اأمكن احل�سول عليه 

يف اأقرب وقت من كرات البينج بوجن حتى و�سل 

عدد الكرات اإىل 27 مليون كرة!

فكرة احلل

بهذه  ال�سفينة  ملء  على  تقوم  الفكرة  كانت 

الكرات اإىل احلد الذي يجعلها تاول مقاومة 

ال�سطح  على  فتطفو  الأعماق  يف  امل��اء  �سغط 

ومعها ال�سفينة العملقة، وبعد اإح�سار الكرات 

راح الغوا�سون ينفذون الفكرة، دفعات ودفعات 

جتويفات  داخ���ل  مكانها  ت��ت��ل  ال��ك��رات  م��ن 

الناقلة، والكل ينتظر بن اآمل وم�سكك، وو�سط 

�سيحات الإعجاب من اجلميع راحت ال�سفينة 

من  بحرية  ك��ارث��ة  منع  ومت  ج��دي��د  م��ن  تطفو 

الوقوع بف�سل تفكري خمتلف.

م�سدر الفكرة

التفكري  هذا  �ساحب  اأن  لذهنك  يتبادر  قد 

و�سل اإليه نتيجة خرات طويلة يف اإنقاذ ال�سفن 

الغارقة اأو اأنه قد در�ص هذه الطريقة العجيبة 

يف معاهد اأعايل البحار يف الدول الكرى، لكن 

احلقيقة التي اأف�سح عنها الرجل فيما بعد هي 

على  لي�ص  ولكن  قبل  من  الفكرة  هذه  راأى  اأنه 

اأر�ص الواقع ول يف املعاهد املتخ�س�سة، بل يف 

اإحدى جملت الر�سوم اخلا�سة بالأطفال!

ما أفضل مهارات وآليات جمع 
المعلومات وتنظيمها؟

يجب  وتنظيمها  املعلومات  جلمع  واآليات  مهارات  هناك 

ومنها: بها،  والإملام  معرفتها  العلم  طالب  على 

:Observing - امللحظة 

يق�سد بها ا�ستخدام واحدة اأو اأكرث من احلوا�صِّ اخلم�ص 

على  للح�سول  اللم�ص«  ال�سم،  الذوق،  ال�سمع،  »الإب�سار، 

معلومات عن ال�سيء اأو الظاهرة التي تقع عليها امللحظة.

:Comparing - املقارنة 

ه��ي اإح���دى م��ه��ارات ال��ت��ف��ك��ري الأ���س��ا���س��ي��ة، وت��ف��ي��د يف 

اأكرث،  اأو  �سيئن  بن  والختلف  ال�سبه  اأوجه  على  التعرف 

نقاط  عن  والبحث  بينهما،  العلقات  �ص  تفحُّ طريق  عن 

اأحدهما  م��وج��ود يف  م��ا ه��و  الت��ف��اق والخ��ت��لف، وروؤي���ة 

الآخر. ومفقود يف 

:Classifying الت�سنيف   -

املعريف  املرجعي  الإطار  لبناء  اأ�سا�سية  تفكري  مهارة  هي 

والتفكري  التعلم  مهارات  اأهم  من  اعتبارها  وميكن  للفرد، 

ح�سب  وترتيبها  امل��ع��ل��وم��ات  ف��رز  وتقت�سي  الأ���س��ا���س��ي��ة، 

ت�سنيف  اأو  اإحلاق  على  قدرتنا  اأن  ذلك  ورتبتها،  اأهميتها 

فئات  اأو  منظومات  �سمن  اجلديدة  اخل��رات  اأو  الأ�سياء 

لها. ا�ستجاباتنا  طبيعة  دحُ  تدِّ  - لدينا  ماألوفة 

:Ordering - الرتيب 

املعلومات  جمع  مهارات  من  اأ�سا�سية  تفكري  مهارة  هو 

الأحداث  اأو  الأ�سياء  اأو  املفاهيم  و�سع  ويعني  وتنظيمها، 

متتابع  �سياق  باأخرى يف  اأو  ب�سورة  بينها  فيما  ترتبط  التي 

اأو مفاهيم  ذهنية  ن �سوًرا  يكوِّ فالإن�سان  ملعيار معن،  وفًقا 

التعليمية  خ��رات��ه  واق��ع  م��ن  لها  �ص  يتعرَّ التي  للأ�سياء 

عنواًنا  اأو  ا�سًما  �سيء  اأو  مفهوم  لكلِّ  ويعطي  وال�سخ�سية، 

. خمتلًفا

 :Organizing Data املعلومات  تنظيم   -

من  اأهمية  اأك��رث  املتعلم  ل��دى  اث  البحَّ العقل  تنمية  اإن 

اإليها  يتو�سل  اأن  ميكن  التي  املعلومات  من  في�ًسا  تلقينه 

هذه  م�سادر  اإىل  الرجوع  فر�ص  له  تيحت 
حُ
اأ اإذا  بنف�سه، 

املعلومات.

سيـــن 
وجيم

ثق بقدرتك على النجاح وسوف تنجح

فكر خارج 
الصندوق

كرات التنس تمنع كارثة بحرية

التفكري النقدي عملية ذهنية تتم بالتدرج 

وتنعك�ص يف ثلث قدرات رئي�سة هي: التحليل 

ومماثلة،  ومقابلة  تقومي  من  ي�ستدعيه  وما 

والبتكار،  الكت�ساف  فيه  ويدخل  الإب���داع 

التطبيق ويت�سمن املعاجلة وتوظيف الأفكار.

اأ. د. دخيل بن عبداهلل الدخيل اهلل

اأ�ستاذ علم النف�س االجتماعي بكلية 

الرتبية - جامعة امللك �سعود

صورة نقدية

أجمل تعليق

اأكرث اختلفاتنا ب�سبب نظرة كل منا للأمور من 

زاويته اخلا�سة وعدم حماولة النتقال اإىل مواقع 

الآخرين للنظر من زواياهم.

طارق بن عبدالعزيز املعجب

كلية علوم االأغذية والزراعة



5 جل�سات و3 ور�ش
امللتقى خم�س جل�سات علمية وثالث  برنامج  ت�سمن 

ور�س عمل متحورت حول عناوين عديدة اأهمها »الأديان 

احل�سارات«  وح��وار  و»الإ���س��الم  وال�سالم«  ال�سماوية 

الور�س  تناولت  بينما  الأدي���ان«،  بني  امل�سرتكة  و»القيم 

التدريبية »اإعداد دليل ال�سفري« ودرا�سة بيان تون�س.

و�سف الرحلة

الأندية  مدير  بقيادة  �سعود  امللك  جامعة  وفد  و�سل 

من  نخبة  برفقة  املالكي  عبداهلل  الأ�ستاذ  الطالبية 

اجلمعة  ي��وم  �سباح  ال��ط��الب��ي  الن�ساط  يف  املميزين 

يف  وك��ان  تون�س  العا�سمة  اإىل   2018/11/2 املوافق 

حمد  بن  فهد  اأ.د.  الطالب  �سوؤون  عميد  ا�ستقبالهم 

القريني وانطلقوا منها ملقر اإقامتهم يف ولية احلمامات 

وا�ستقروا فيها ملدة �ستة اأيام من حلظة و�سولهم. 

دليل ال�سفري

انطلق امللتقى العاملي ل�سفراء احلوار بني الأديان من 

ولية احلمامات يف جمهورية تون�س ال�سقيقة، وا�ستمر 

ملدة ثالثة اأيام  قدمت فيها خم�س جل�سات علمية وثالث 

ور�س عمل واإعداد »دليل ال�سفري«. 

االفتتاح الر�سمي 

اأحمد  د.  بتون�س  الدينية  ال�سوؤون  وزير  معايل  رعى 

عظوم وبح�سور امللحق الثقايف ال�سعودي الدكتور حممد 

التوم، افتتاح احلفل، واألقى عميد �سوؤون الطالب اأ.د. 

فهد القريني خالل احلفل كلمة بالنيابة عن اجلامعات 

معايل  واختتم  امللتقى،  يف  امل�ساركة  الأرب��ع  ال�سعودية 

التوا�سل  م��واق��ع  ح�سابات  بتد�سني  احل��ف��ل  ال��وزي��ر 

الجتماعي لالحتاد العاملي للك�ساف امل�سلم.

احلفل اخلتامي

الأدي��ان  بني  احل��وار  ل�سفراء  العاملي  امللتقى  اختتم 

ويف  امل�ساركة  اجل��ه��ات  وت��ك��رمي  تون�س  ب��ي��ان  ب��اإع��الن 

الأن��دي��ة  مبدير  ممثلة  �سعود  امللك  جامعة  مقدمتها 

ورئي�س  للك�سافة  ال��ع��امل��ي  الحت���اد  رئي�س  الطالبية 

قيادات  من  وعدد  العبيدي  وحدي  التون�سية  الك�سافة 

الك�سافة البارزين.

الوفود  ا�سطحاب  امللتقى  فعاليات  انتهاء  بعد  ومت 

امل�ساركة يف زيارة للجامعات التون�سية واملعامل التاريخية 

التون�سية، وزيارة جلامع عقبة بن نافع، ومركز الدرا�سات 

الإ�سالمية بتون�س، ومعهد اخلطابة يف القريوان، وكذلك 

جامعة الزيتونة، وجامعة تون�س املنار.

زيارة ال�سفارة

واختتم وفد اجلامعات ال�سعودية برناجمه يف تون�س 

فيها  والتقى  ال�سعودية  العربية  اململكة  ل�سفارة  بزيارة 

حممود  ب��ن  حممد  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  �سفري 

بالنيابة  ال��ط��الب  كلمة  األ��ق��ى  ال��زي��ارة  وخ��الل  العلي، 

الطالب  امللتقى  يف  امل�ساركة  ال�سعودية  اجلامعات  عن 

عبدالعزيز العمران اأمام ال�سفري.

ثقافة واحرتافية

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  �سفري  اأ���س��اد  جانبه  من 

ودورها  اجلامعات  يف  الطالبية  بالن�ساطات  تون�س  يف 

بالثناء  واختتم حديثه  امل�ستقبل،  قادات  باإعداد  الكبري 

على طالب اجلامعات وما وجده منهم من ثقافة عالية 

ختام  ويف  العمل،  �سوق  ترثي  واحرتافية  حميد  وخلق 

الزيارة قدمت اجلامعات ال�سعودية دروًعا تذكارية بهذه 

املنا�سبة ل�سعادته.

الطالب امل�ساركون

املتميزين  الطالب  من  عدد  الزيارة  هذه  يف  �سارك 

يف الأن�سطة الطالبية بجامعة امللك �سعود، وهم: مدير 

نادي  مدير  العمران،  خالد  عبدالعزيز  الإع��الم  ن��ادي 

فايز  عبدالرحمن  التنظيمي  الفريق  ورئي�س  ال�سيدلة 

فاروق عرب،  اأحمد  الطالبية  ال�سراكة  رئي�س  ال�سويد، 

رئي�س مبادرة كفة نواف حممد اآل �سليمان، نائب رئي�س 

املركز التطوعي علي �سليمان العتيق.

بطاقات �سكر

ملعايل  �سكره  امل�سارك  الوفد  وجه  الزيارة  ختام  يف 

مدير اجلامعة د. بدران العمر على اإتاحته هذه الفر�سة 

املميزة والتي �ساهمت يف �سقل خربات ومهارات طالب 

خالل  م��ن  ال��وع��ي  م�ستوى  ورف��ع  �سعود  امللك  جامعة 

الحتكاك مبثل هذه اخلربات والثقافات املختلفة.

كما �سكروا الداعم الأول  لطالب اجلامعة اأ. د. فهد 

بن حمد القريني واملوجه الأول لهم من خالل الن�ساطات 

اخلربات  لأخذ  ال�سليمة  للطرق  واإر�سادهم  الال�سفية 

عن  �سعود  امللك  جامعة  ط��الب  متيز  والتي  الفريدة 

زمالئهم من اجلامعات الأخرى، وكذلك املحرك الأول 

على  املالكي  عبداهلل  اأ.  ون�ساطاتها  الطالبية  لالأندية 

جميع ما قدم، وهذا اإن دل فاإنه يدل على وجود قيادات 

مميزة يف جامعة امللك �سعود تدفع الطالب لالحرتافية 

بالعمل لتجهيزهم ل�سوق العمل ب�سكل اأكرب.
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»الجامعة« تشارك في ملتقى سفراء الحوار بين 
األديان بتونس

نظم الملتقى الكشافة التونسية بالتعاون مع االتحاد العالمي للكشاف المسلم وشارك به وفود من 24 دولة 

مثلها عميد �ش�ؤون الطالب ومدير الأندية ونخبة من مميزي الن�شاط الطالبي

ال�سعودية  اجلامعات  م��ن  وف��د  ���س��ارك 

ممثلة ب�»جامعة امللك �سعود وجامعة الأمري 

اجلوف«  وجامعة  املجمعة  وجامعة  �سطام 

���س��وؤون  ع��م��داء  رئ��ي�����س جمل�س  ب��رئ��ا���س��ة 

الطالب يف اململكة وعميد �سوؤون الطالب 

القريني  فهد  د.  اأ.  �سعود  امللك  بجامعة 

امللك  بجامعة  الطالبية  الأن��دي��ة  وم��دي��ر 

العاملي  امللتقى  يف  املالكي  عبداهلل  �سعود 

ل�سفراء احل��وار بني الأدي���ان، وال��ذي �سم 

اأكرث من 150 م�ساركاً من 24 دولة، وذلك 

يف ولية احلمامات بجمهورية تون�س خالل 

الفرتة من 5 اإىل 8 نوفمرب والذي نظمته 

الحت��اد  مع  بالتعاون  التون�سية  الك�سافة 

العاملي للك�ساف امل�سلم.

السفير السعودي: لمست في طالب جامعاتنا ثقافة عالية وخلقًا حميدًا واحترافية تثري سوق العمل

تقرير: حممد عبداجلليل �سالم



بت�سليم  املتقدم  الت�سنيع  مبعهد  العمل  فريق  ق��ام 

دفعة جديدة من �سيارات القولف الكهربائية لعدد من 

اجلهات امل�ستفيدة يف اجلامعة، ومت ت�سميم ال�سيارات 

اإطار  واإنتاجها بالكامل يف ور�ش املعهد، وياأتي هذا يف 

اهتمام املعهد مب�ساريع نقل تقنية الت�سنيع وتدعيم ربط 

البحث العلمي بال�سناعة واال�ستفادة من املوارد املتاحة 

وتدريب طالب م�ساريع التخرج على عمليات الت�سميم 

الهند�سي باحلا�سب االآيل مبا ي�سهم يف حتقيق اأهداف 

وتوطني  التقنية  يف نقل  للمعهد  االإ�سرتاتيجية  اخلطة 

ال�سناعات.

توفري 20 ٪

الدكتور ه�سام بن �سالح اخلليفة امل�سرف على معهد 

اجلامعة  الإدارة  وتقديره  �سكره  رفع  املتقدم،  الت�سنيع 

على الدعم والرعاية التي يلقاها املعهد، واأو�سح اأن عدد 

م�ساريع التخرج التي يعمل عليها املعهد حالًيا تبلغ 20 

م�سروع تخرج ي�سارك 50 طالباً من كلية الهند�سة، وياأتي 

يف مقدمة تلك امل�ساريع م�سروع ت�سميم واإنتاج �سيارات 

اجلولف الكهربائية، والذي بداأ العمل به خالل الف�سل 

1439/1438ه�،  اجلامعي  العام  من  الثاين  الدرا�سي 

وطالب،  وفنيني  مهند�سني  من  امل�سروع  فريق  ويتكون 

اأقل  تعترب  اجلولف  �سيارة  اإنتاج  تكلفة  اأن  اإىل  واأ�سار 

من نظريتها امل�ستوردة من اخلارج بن�سبة 20 ٪ يف حالة 

االإنتاج الكمي.

مراحل الت�صميم والإنتاج

اإنتاجها حتى  التي مت  اجلولف  �سيارات  وحول عدد 

امل�سروع  اأن  اخلليفة  د.  اأكد  امل�ستفيدة  واجلهات  االآن 

اأنهى حتى االآن مرحلتني من مراحل الت�سميم واالإنتاج، 

توزيعها  ومت  �سيارات   5 اإنتاج  مت  االأوىل  املرحلة  ويف 

على اجلهات التالية: اإدارة املتابعة، معهد امللك عبداهلل 

التعامالت  عمادة  اال�سرتاتيجية،  والدرا�سات  للبحوث 

�سيارات   5 اإنتاج  مت  الثانية  املرحلة  ويف  االإلكرتونية، 

املتابعة، معهد  اإدارة  التالية:  ومت توزيعها على اجلهات 

الدكتور  وختم  الريا�سي،  االإ���س��ت��اد  االأع��م��ال،  ري���ادة 

يف  للتو�سع  يتطلع  املعهد  اإن  بالقول  ت�سريحه  اخلليفة 

اإنتاج �سيارات اجلولف وعقد اتفاقيات اتفاقيات �سراكة 

وتعاون مع م�ستثمرين وطنيني.

تطوير مهني للطالب 
والباحثين والفنيين

�سعود  امل��ل��ك  جامعة  ا�سرتاتيجية  م��ن  ان��ط��الًق��ا 

وروؤيتها امل�ستقبلية 2030 املبينة على اأ�س�ش ال�سراكة 

كافة  يف  املختلفة  التنمية  جوانب  ملواءمة  املجتمعية 

يف  العاملية  والريادة  اململكة،  يف  االإنتاجية  القطاعات 

اأهمية الت�سنيع  التعليم العايل، فقد برزت  موؤ�س�سات 

الق�سايا  كاأحد  ال�سناعي  املجال  يف  ودوره  املتقدم 

التعليم  الكبري من موؤ�س�سات  ت�ستدعي االهتمام  التي 

املتقدم  الت�سنيع  معهد  اجلامعة  اأن�ساأت  لذا  العايل، 

التقنية  1433ه� لالإ�سهام يف مواجهة التحديات  عام 

الفعالة  احللول  على  املتنامي  الطلب  وتلبية  املتزايدة 

وزي��ادة حجم  املنتجات،  وت�سنيع  ت�سميم  يف جماالت 

املتاحة  والتقنيات  الفنية  االإمكانات  من  اال�ستفادة 

خلدمة قطاع اأكرب من العمالء يف جماالت ال�سناعة.

ت�صميم وت�صنيع

ونتيجة لتعدد املجاالت وات�ساعها والطبيعة املتنوعة 

مبجاالت  ال�سلة  ذات  والت�سنيع  الت�سميم  ملجاالت 

منذ  املعهد  اأدرك  فقد  للمعهد،  العامة  االأن�سطة 

البداية اأن الرتكيز البحثي والتقني يعد اأمًرا اأ�سا�سياً 

لتطوره، ويتطلع معهد الت�سنيع املتقدم اأن يقوم بدور 

التغريات  ملواكبة  والتطوير  البحث  اأ�سا�سي يف عملية 

والتطورات التقنية يف جماالته التخ�س�سية.

3 عنا�صر اأ�صا�صية
ويدرك املعهد هدفه الرامي اإىل حتقيق الريادة يف 

جماالت الت�سميم والت�سنيع من خالل ثالثة عنا�سر 

اأ�سا�سية على النحو التايل:

من  والت�سنيع  الت�سميم  يف  والتطوير  البحث   -  1
خالل املبادرات اخلا�سة باملعهد، اأو من خالل امل�ساركة 

البحثي املحلية والدولية، ويت�سمن  التعاون  يف فر�ش 

هذا اجلانب القيام بتبني وتنفيذ امل�سروعات البحثية 

املتميزة يف خمتلف املجاالت التي يدعمها املعهد، كما 

يت�سمن اإجراء التح�سينات امل�ستمرة والنمو امل�ستقبلي 

لالحتياجات  ا�ستجابة  البحثية  واالأن�سطة  للربامج 

اجلديدة والنا�سئة يف جماالت ت�سميم وتطوير املنتج 

وت�سنيعه ويف املواد الهند�سية.

2 - التطوير املهني للطالب والباحثني والفنيني يف 
ويت�سمن  امل��واد؛  وهند�سة  املتقدم  الت�سنيع  جماالت 

اجلامعة يف  لطالب  املتخ�س�ش  التدريب  تقدمي  ذلك 

وم��واد  ال�سناعي  املنتج  وت�سميم  املتقدم،  الت�سنيع 

االأكادميية،  الربامج  يف  االإ�سهام  وكذلك  الت�سنيع، 

الدرا�سات  طالب  وبحوث  التخرج  م�سروعات  ودعم 

العليا يف املجاالت التخ �س�سية للمعهد.

3 - االأن�سطة التعاونية وخدمة املجتمع على �سكل 
اأعمال بحثية وخدمات ا�ست�سارية يف جماالت الت�سنيع 

ا�ست�سارية  درا���س��ات  اإج��راء  ذل��ك  ويت�سمن  املتقدم؛ 

حول  ال�سناعة  ملهند�سي  تدريبية  وور�ش  متخ�س�سة، 

تقنيات الت�سنيع، وكذلك تقدمي خدمات فنية للقطاع 

ال�سناعي املدين والع�سكري، مثل االختبارات املعملية 

للمنتجات ال�سناعية، وت�سميم وت�سنيع قطع الغيار.

جمالت معهد الت�صنيع

1 - الت�صنيع: يهتم هذا املجال بتقنيات وعمليات 

الت�سنيع املتقدم مثل الت�سنيع الرقمي املبا�سر، وت�سنيع 

وعمليات  امل��اي��ك��رو،  والت�سنيع  ال�سريعة،  ال��ن��م��اذج 

الت�سنيع غري التقليدية والرقمية، كما يهتم هذا املجال 

اال�سرتاتيجيات  برامج  وتنفيذ  ومراجعة  ب�سياغة 

والتكامل  للت�سنيع  التنفيذية  واخلطط  ال�سناعية، 

ال�سناعية  االإم���داد  وعمليات  و�سال�سل  ال�سناعي 

وحتليل وت�سميم منظومات الت�سنيع.

املجال  ه��ذا  ويهتم  امل��ن��ت��ج:  وت��ط��وي��ر  ت�صميم   -  2
مبهام عملية ت�سميم املنتج ال�سناعي اجلديد، وتطوير 

املنتجات احلالية، وتقدمي احللول التقنية احلديثة يف 

جمال ا�ستعادة املوا�سفات الفنية والوظيفية للمنتجات 

وقطع الغيار وتطويرها واختبارها.

من  التحقق  اإىل  يهدف  الهند�صي:  التحليل   -  3
حلول  واإيجاد  تنفيذها  قبل  الت�ساميم  وج��ودة  كفاءة 

هند�سية خمتلفة لكثري من اأنواع التحليالت الهند�سية، 

والتاأثريات احلرارية واالهتزازات  الهياكل  مثل حتيل 

الهند�سية  لالأ�سكال  االأم��ث��ل  والت�سميم  الرئي�سية 

واختبارات املوائع.

17 15تقرير  العدد 1320 - الأحد 10 ربيع الأول 1440هـ املوافق 18 نوفمرب 2018م

معهد التصنيع المتقدم »ينتج« الدفعة الثانية 
من سيارات الجولف

مت ت�صميمها واإنتاجها حمليًا وبلغ عددها 10 حتى الآن

د. الخليفة: نتطلع للتوسع في اإلنتاج وعقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع مستثمرين وطنيين



من  مرعبة  جوية  هجمة  املا�ضي  العام  حمل 

اجلفاف واحلرائق يف ولية كاليفورنيا الأمريكية 

اأنحاء  جميع  يف  مدمرة  عوا�ضف  اإىل  لتتحول 

املناخية  ال��ظ��واه��ر  اأن  ال��ع��ل��م��اء  وي��ظ��ن  ال��ع��امل 

املتطرفة �ضتزداد �ضوًءا اإذا ا�ضتمر اعتمادنا على 

ن�ضرته  جديد  بحث  وي�ضري  الأح��ف��وري،  الوقود 

وجود  اإىل  الأمريكية  اأدفان�ض�س«  »�ضاين�س  جملة 

م��ا مينحنا  ال��ع��امل��ي،  الح����رار  لإب��ط��اء  طريقة 

النظيفة  الطاقة  اإىل  لالنتقال  الوقت  من  مزيًدا 

واملتجددة.

كيو �آر �إيه

الأر���س  ع��امل  فيه  �ضارك  ال��ذي  البحث  در���س 

البارز مايكل مان من جامعة بن�ضلفانيا الأمريكية، 

»ت�ضخيم  اأحداث  ي�ضمى  للتنبوؤ مبا  مناذج عديدة 

بالإجنليزية  اخت�ضاًرا  ي�ضمى  ما  اأو  الرنني«  �ضبه 

اإىل  امل�ضرية  النماذج  من  انطالًقا  اإي��ه«،  اآر  »كيو 

اإىل  و�ضوًل  الأح���داث،  تلك  يف  �ضئيل  انخفا�س 

النماذج املحذرة من احتمال الزيادة مبقدار ثالثة 

تتعطل  اإيه عندما  اآر  كيو  اأح��داث  وتقع  اأ�ضعاف. 

منها  العاملية  الرياح  واأمن��اط  النفاثة،  التيارات 

ال�ضاخنة  ال��ه��واء  جيوب  وتعلق  اأ�ضا�ضي،  ب�ضكل 

والباردة يف مكانها، وهي ترتبط مبا�ضرة باأحداث 

ويرجح  والعوا�ضف،  كاجلفاف  املتطرفة  الطق�س 

 ،% 50 بن�ضبة  اإي��ه  اآر  اأح��داث كيو  زي��ادة  البحث 

ما ي�ضفر عن طق�س خطري خالل القرن احلادي 

الفحم  على  اعتمادنا  ا�ضتمر  اإذا  والع�ضرين، 

والنفط.

فحم نظيف

اإىل  النفاثة  التيارات  يف  اخللل  �ضبب  ويعود 

هباء جوي ينبعث يف اجلو نتيجة احراق الفحم، 

وميكن تاأجيل اأ�ضواأ الأحوال اجلوية الناجمة عن 

اعتمدت  اإذا  القرن  منت�ضف  حتى  املناخ  تغري 

يف  للم�ضاعدة  تقنيات  الفحم  ح��رق  حم��ط��ات 

ت�ضفية الهباء، وقد ل يوفر ذلك حاًل جذرًيا، اإل 

لتبّني  الوقت  من  مزيًدا  تعطينا  قد  النتيجة  اأن 

واإل  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  النظيفة  الطاقة 

فلنح�ضر اأنف�ضنا ل�ضتقبال اأ�ضواأ النماذج املناخية 

يف امل�ضتقبل القريب.

ظو�هر مناخية متطرفة

وت�ضري النماذج املناخية اإىل اأن ارتفاع م�ضتوى 

ثاين اأك�ضيد الكربون ودرجة حرارة الغالف اجلوي 

املتطرف  الطق�س  ن�ضبة  ارتفاع  عن  امل�ضوؤول  هو 

وزيادة حّدته، واأنه �ضبب ما ن�ضهده من عوا�ضف 

حرارتها  مثل  نعتد  مل  واأي���ام  م��داري��ة  واأعا�ضري 

املنتدى  يُ�ضنِّف  اأن  اإذن  عجب  ف��ال  ورطوبتها؛ 

اأكرب  من  املتطرف  الطق�س  العاملي،  القت�ضادي 

 .2018 يف  بالب�ضرية  املحدقة  البيئية  الأخطار 

عن  الناجمة  احل���وادث  علمية  درا���ض��ات  ووثقت 

حر  موجة  اأن  اإىل  لت�ضري  املدمرة،  احلر  موجات 

حلت يف اأوروب��ا عام 2003 ت�ضببت يف وفاة نحو 

70 األف �ضخ�س، وموجة اأخرى اجتاحت رو�ضيا يف 
العام 2010 واأدت اإىل وفاة نحو 55 األف �ضخ�س.

فو�ضى مناخية

اأن  املناخي  للتغري  »ميكن  مان:  مايكل  ويقول 

يت�ضبب بتغريات حادة يف درجات احلرارة، وهذا 

وعلى  الطبيعية،  العادية  التغريات  عن  خمتلف 

العام يف درج��ات احل��رارة،  الرت��ف��اع  الرغم من 

�ضديدة  مناخية  اأحداًثا  باملقابل  ن�ضهد  اأن  ميكن 

ال��ولي��ات  �ضرق  �ضمال  مثل  اأم��اك��ن  يف  ال���ربودة 

امل��ت��ح��دة، وه����ذا ي��ت��واف��ق م��ع ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي 

والحتبا�س احلراري«.

�ضتاء  ك���ل  ي��ح��دث  ل���ن  »ه����ذا  اإن  وي�����ض��ي��ف 

�ضذوًذا  نعتربه  األ  اأي�ًضا  يجب  لكن  بال�ضرورة، 

الب�ضري  التاأثري  يت�ضبب  اإذ  واح��دة،  ملرة  يحدث 

امل�ضتمر على مناخ الأر�س باآثار طويلة الأمد، وقد 

مفعوله،  عك�س  ميكن  ل  ب�ضورة  بالكوكب  ت�ضر 

ولهذا يجب اأن نبحث عن حلول الطاقة النظيفة 

ونفعل ما بو�ضعنا لتاأمني حياة مريحة على الأر�س 

لالأجيال املقبلة«.
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جامعة جونز هوبكنز 
تكتشف نجمًا قديمًا في 

»درب التبانة«
اكت�ضف علماء الفلك يف جامعة جونز هوبكنز جنًما قدمًيا يف الطبقات 

اخلارجية من جمرة درب التبانة، قد يكون اأحد اأقدم النجوم يف العامل، 

اأ�ضروفيزيكال جورنال عن هذا  دورية  قريًبا يف  بحٌث جديد  و�ضين�ضر 

بي«   5104378-18082002 جيه  اإ�س  اإ�س  اإيه  »2اإم  امل�ضمى  النجم 

ويبلغ حجمه �ضد�س حجم ال�ضم�س ويقدر اأن عمره 13.5 مليار عام، اأي 

اأنه تكّون بعد ن�ضاأة الكون بنحو 300 مليون عام فح�ضب.

فعندما  تكّونه،  التي  املعادن  ب�ضبب  جًدا  النجم قدمي  اأن هذا  نعرف 

الندماج  تفاعالت  وتنتج  جديدة،  جنوًما  بقاياها  تكّون  النجوم  متوت 

النووي التي حتدث اأثناء ذلك معادن ثقيلة مثل الذهب والبالتني، وكلما 

زادت هذه املعادن، ي�ضري ذلك اإىل اأن عملية انفجار النجم وموته وتكّون 

جنوم جديدة من بقاياه تكررت مرات عديدة.

الثقيلة، ولذا يرى  املعادن  يت�ضمن كمية �ضغرية من  النجم  لكن هذا 

خالل  تكّون  �ضلفه  واأن  الكون  يف  الثاين  اجليل  من  اأن��ه  الفلك  علماء 

بعده  تكّونت  اأنها  جند  ال�ضم�س  مع  مقارنته  وعند  العظيم،  النفجار 

باأجيال عديدة، اإذ يقل عمرها عنه بنحو 4.6 مليار عام.

هذا النجم اأقدم من اأي �ضيء اآخر يف جمرتنا، ورمبا ي�ضاعد اكت�ضافه 

يف اكت�ضاف جنوم اأقدم، ويعني ذلك اأننا قد نعرف قريًبا املزيد عن كيفية 

ن�ضاأة الكون بعد النفجار العظيم، ونفهم اأ�ضولنا ب�ضورٍة اأف�ضل.

يف كّل دقيقة تق�ضيها خارج منزلك، ت�ضتن�ضق مئات اجل�ضيمات الغبارية 

احليوية، مثل: غبار الطلع والأبواغ والكائنات الدقيقة وغريها من الأج�ضام 

�ضيًّا، وتقت�ضر قدرة العلماء  ال�ضغرية التي قد ت�ضّبب لديك ارتكا�ًضا حت�ضُّ

حاليًّا عند قيا�س هذه املواد املح�ّض�ضة على تقنية بدائية تعتمد على التقاط 

اجل�ضيمات الغبارية عرب مر�ضحات ودرا�ضتها حتت املجهر، لكن فريًقا من 

الآلة  تعلُّم  تقنية  على  تعتمد  اأداة  �ضمم  اأجنلو�س  لو�س  كاليفورنيا  جامعة 

القدرة على معرفة طبيعة  الأداة  العملية، وقد متنحنا هذه  لت�ضريع هذه 

الهواء الذي نتنف�ضه.

ي�ضف فريق جامعة كاليفورنيا لو�س اأجنلو�س هذا اجلهاز الذي ل تتجاوز 

تكلفة اأجزائه 200 دولر يف بحث نُ�ِضر يف جملة »اأي �ضي اإ�س فوتونك�س« 

باأنه يلتقط اجل�ضيمات الغبارية احليوية من خالل �ضطح ل�ضق ويفح�س 

هذه اجل�ضيمات با�ضتخدام اأ�ضعة ليزرية وم�ضت�ضعر �ضغري، وير�ضل اجلهاز 

املح�ض�ضة  امل��واد  على  للتعرف  مدربة  ع�ضبية  �ضبكة  اإىل  الفح�س  نتائج 

تعطي  ثم  الفطريات؛  اأب��واغ  وبع�س  الطلع  وغبار  البلُّوط  مثل  ال�ضائعة، 

ال�ضبكة تقريًرا عن املواد التي ت�ضبب تلك احل�ضا�ضية.

تعديل  اإىل  يحتاج  اجلهاز  زال  ما  للبحث،  املّب�ضرة  النتائج  من  ورغ��م 

الع�ضبية حاليا على خم�س مواد  ال�ضبكة  تتعرف خوارزميات  اإذ  وتطوير، 

ة اجلهاز %94، و�ضيوؤدي تطوير هذا اجلهاز  حم�ّض�ضة فقط، ول تتجاوز دقَّ

حولك،  الهواء  يف  اجل�ضيمات  لتحليل  فعالة  اأداة  �ضناعة  اإىل  وحت�ضينه 

ات اله�ضتامني عند احلاجة. و�ضتقّدم الن�ضائح للمر�ضى بتناول م�ضادَّ

تقليل انبعاثات الفحم يبطئ التغير المناخي

أداة لتحليل الهواء الذي 
نتنفسه

ت��و���ض��ل��ت در������ض����ة ع��ل��م��ي��ة ح�����ول �ل��ر���ض��ب��ات 

�لبكتريية �ملر�كمة يف مر�ش �ال�ضتحمام باملنازل 

يف �ل��والي��ات �ملتحدة و�أوروب���ا �إىل نتائج مثرية، 

مناطق  ه��ن��اك  �أن  �إىل  �لباحثون  تو�ضل  حيث 

للبكترييا  ب���وؤر  ب��اأن��ه��ا  و�ضفها  ج��غ��ر�ف��ي��ة مي��ك��ن 

�ملايكوبكترييا،  �أن  �لباحثون  �ل�ضارة. كما وجد 

�أو م���ا ت�����ض��م��ى ب��ال��ف��ط��ري��ات، ت��ع��ت��ر �أك����ر �أن����و�ع 

وتبني  �ال�ضتحمام،  مر�ش  يف  �ضيوًعا  �لبكترييا 

�أن �مل��ي��ك��روب��ك��ت��ريي��ا �أك���ر �ن��ت�����ض��اًر� يف �ل��والي��ات 

ت��زده��ر يف مياه  �أوروب����ا، حيث  �ملتحدة منها يف 

ملا  وف��ًق��ا  �الآب�����ار،  م��ي��اه  �أك���ر منها يف  �ل�ضنابري 

نقاًل  �لريطانية  ميل«  »ديلي  �ضحيفة  ن�ضرته 

�جلمعية  ع���ن  �ل�������ض���ادرة   »mBio« دوري�����ة  ع���ن 

�الأمريكية لعلم �الأحياء �لدقيقة.

عامل جرثومي

وق���ال ب��روف��ي�����ض��ور ن���وح ف��ي��رير م��ن جامعة 

مذهل  جرثومي  عامل  »هناك  بولدر:  كولورادو 

يزدهر يف راأ�س مر�س حمامك، وميكن اأن ميطر 

ومعظم  فيها،  ت�ضتحم  مرة  كل  بها يف  ج�ضمك 

منها  القليل  لكن  �ضارة،  غري  امليكروبات  هذه 

الدرا�ضة  ه��ذه  وت�ضاعد  اأ���ض��رار،  يف  يت�ضبب 

وقائية،  باأعمال  قيامنا  كيفية  فهم  البحثية يف 

التي  امل��ي��اه،  معاجلة  اأنظمة  اأن���واع  م��ن  ب��داي��ة 

اأن  يف�ضل  التي  امل��واد  اإىل  و�ضولً  ن�ضتخدمها 

اإج��راءات  وهي  ال�ضتحمام،  مر�س  منها  ي�ضنع 

ميكن اأن ت�ضهم يف تغيري تركيبة تلك املجتمعات 

امليكروبية«.

جامعة كولور�دو

قام الفريق البحثي بتحليل احلم�س النووي، 

يف  منزلياً  مر�ضاً   656 م��ن  جمعه  مت  ال���ذي 

الوليات املتحدة ويف 13 دولة اأوروبية، وقاموا 

الد�س  روؤو����س  م��ن  الداخلية  الأج����زاء  مب�ضح 

با�ضتخدام اأدوات فح�س متخ�ض�ضة، ثم قاموا 

الفريق  اإىل  بالربيد  »بيوفيلم«  عينات  باإر�ضال 

البحثي يف جامعة كولورادو بولدر، ومن خالل 

ت�ضخري تقنية ت�ضل�ضل احلم�س النووي، ا�ضتطاع 

الباحثون حتديد الأنواع البكتريية، التي عا�ضت 

مر�س  راأ����س  ب��داخ��ل  املراكمة  الر�ضبات  يف 

ال�ضتحمام ومدى كثافة تركزها.

خريطة �لبكترييا

عندما و�ضع الباحثون خريطة للمواقع التي 

انت�ضرت فيها اأنواع البكترييا امل�ضببة لالأمرا�س، 

التي  ال�ضاخنة«  »النقاط  عن  اخلرائط  ك�ضفت 

الرئة  اأمرا�س  فيها  تنت�ضر  التي  املناطق  تقابل 

من  اأك���ر  املنت�ضر  غ��ري   »NTM« الال�ضلية 

غريها، وتبني اأنها تنت�ضر يف اأجزاء من جنوب 

ت�ضليط  مع  ونيويورك،  وفلوريدا  كاليفورنيا، 

لبكترييا  املحتمل  املحوري  ال��دور  على  ال�ضوء 

مر�س ال�ضتحمام يف نقل املر�س.

مطهر�ت �لكلور

التباين  وراء  ال�ضبب  اأن  الباحثون  ويعتقد 

املايكوبكترييا  ن�ضب  يف  والنق�ضان  وال��زي��ادة 

ا�ضتخدام  اإىل  يرجع  املناطق  اختالف  بح�ضب 

الفطريات  ت�ضتطيع  حيث  الكلورية،  املطهرات 

التي تعتمد يف  اإىل حد ما مقاومة املطهرات، 

تكوينها على الكلور، وهي التي ت�ضتخدم بكثافة 

ويف�ضر  اأوروب��ا،  من  اأك��ر  املتحدة  الوليات  يف 

هذا �ضبب اأن هناك اأنواعاً بكتريية اأخرى تكون 

اأكر قدرة على النمو يف مياه مر�س ال�ضتحمام 

يف اأوروبا، ولكن يتم الق�ضاء بفاعلية اأكر على 

ال�ضاللت التي ت�ضبب املر�س.

�ملر�ش �لبال�ضتيكي �أف�ضل

ويقول الفريق البحثي اإن املواد امل�ضنوع منها 

اأ�ضا�ضًيا  دوًرا  تلعب  ال�ضتحمام  مر�س  روؤو���س 

اأي�ًضا.

املزيد  اأن  اكت�ضاف  اأنه مت  الباحثون  ويو�ضح 

من الفطريات تتواجد يف روؤو�س املر�س املعدنية 

باملقارنة مع تلك امل�ضنوعة من مواد بال�ضتيكية، 

التي تقوم بت�ضفية جمتمعات بكتريية متنوعة، 

مما يحول دون اأن تراكم املايكوبكترييا بكرة.

و�صفوه بـ»موطن للبكترييا«

حذرت من ا�صتمرار الظواهر املناخية املتطرفة..جامعة بن�صلفانيا: 

�صممها فريق من جامعة كاليفورنيا ومفيدة للم�صابني باحل�صا�صية

تحذير من انتقال البكتيريا عبر 
مرش االستحمام

يبلغ حجمه �صد�س حجم ال�صم�س وعمره 

فقط عام  مليار   13.5



هناك اأخبار �سيئة لأولئك الذين 

ي�سطحبون هاتفهم املحمول يف كل 

مكان حتى يف �سريرهم، اأما اخلرب 

الأ�سواأ، فهو اأننا جميًعا نفعل ذلك، 

العامة  ال�سحة  اإدارة  ح��ذرت  وقد 

يف كاليفورنيا من »اأ�سرار خطرية« 

ال��ذي  ال�سغري  ال��رف��ي��ق  ه���ذا  م��ن 

نحت�سنه وينام بجوارنا ويدخل معنا 

الهواتف  ت�سدر  حيث  املرحا�ض، 

ل�سلكية  راديوية  اإ�سارات  املحمولة 

وت�ستقبل  ت��ر���س��ل  ع��ن��دم��ا   »RF«

اخللوية  الأب�����راج  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات 

املحيطة، وهي ترددات خطرية.

ال�سحة يف  اإدارة  اأ�سدرت  لذلك 

التوجيهية  املبادئ  بع�ض  كاليفورينا 

املحمولة،  الهواتف  �سالمة  ب�ساأن 

للغاية،  خميفة  اأم��ور  عن  لتك�سف 

طويل  »ال���س��ت��خ��دام  اأن  بينها  م��ن 

يكون  قد  اخللوية  للهواتف  امل��دى 

مرتبًطا باأنواع معينة من ال�سرطان 

والآثار ال�سحية الأخرى«.

الدماغ  »�سرطان  ذل��ك  وي�سمل 

ال��الزم  ال�سمعي  الع�سب  واأورام 

اللعابية،  والغدد  والتوازن،  لل�سمع 

املنوية  احليوانات  عدد  وانخفا�ض 

واآث��اره  وال�سداع  ن�ساطها،  قلة  اأو 

وال�سمع  وال���ذاك���رة  ال��ت��ع��ل��م  ع��ل��ى 

وال�سلوك والنوم«.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع���دم وج��ود 

رابط قاطع بني ا�ستخدام الهواتف 

وهذه الأمرا�ض، فاإن ذلك ل مينعنا 

م���ن ت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ع��ر���ض ل���ل���رددات 

يف  ن��ك��ون  لكي  فقط  الال�سلكية، 

اجلانب الآمن.

ولذلك، اأ�سدرت الإدارة ال�سحية 

التالية: التو�سيات 

- ابق هاتفك بعيًدا عن ج�سمك: 

�ستحدث  فقط  اأق��دام  ب�سعة  حتى 

�سماعة  وا���س��ت��خ��دم  ك��ب��رًيا،  ف��رًق��ا 

ب��ل��وت��وث ق���در الإم���ك���ان، واأر���س��ل 

التحدث  م��ن  ب���دلً  ن�سية  ر�سائل 

بعيًدا  الهاتف  واب��ق  الهاتف،  على 

ملفات  اإر�سال  اأو  تنزيل  اأثناء  عنك 

كبرية كما يتعني عليك حمل هاتفك 

يف حقيبة ظهر اأو حمفظة بدلً من 

اجليب اأو حمالة ال�سدر اأو احلزام.

ا���س��ت��خ��دام ه��ات��ف��ك  - جت��ن��ب 

م�ستويات  ير�سل  عندما  املحمول 

الال�سلكية:  ال���رددات  م��ن  عالية 

الإ�سارة  تكون  عندما  هذا  ويحدث 

اثنني  اأو  واح���د  »���س��ري��ط  �سعيفة 

يف  كنت  واإذا  اخل��دم��ة«،  من  فقط 

ال�سوت  بث  فتجنب  �سريعة  �سيارة 

كبرية  امللفات  تنزيل  اأو  الفيديو  اأو 

احلجم اأو اإر�سالها.

- ل تنم والهاتف يف �سريرك اأو 

حتوله  مل  ما  راأ���س��ك،  من  بالقرب 

عليك  ويتعني  الطائرة،  و�سع  اإىل 

و���س��ع��ه ع��ل��ى ب��ع��د ب�����س��ع��ة اأم��ت��ار 

نوم  اأنه ل  يعني  الأق��ل، وهذا  على 

والهاتف حتت الو�سادة بعد الآن.

عندما  ال��راأ���ض  �سماعة  خلع   -

ت�سدر  الت�����س��ال:  ق��ي��د  ت��ك��ون  ل 

�سغرًيا  م��ق��داًرا  ال��راأ���ض  �سماعات 

يف  حتى  الال�سلكية  ال��رددات  من 

لذا  هاتفك،  ا�ستخدام  عدم  حالة 

اأف�����س��ل من  اأن��ه��ا  على ال��رغ��م م��ن 

الراأ�ض،  م�ستوى  اإىل  الهاتف  حمل 

ف����اإن ع��ل��ي��ك احل���د م���ن ال��ت��ع��ر���ض 

للردد الال�سلكي قدر الإمكان.

- ل تعتمد على »درع اإ�سعاعي« اأو 

غريها من املنتجات التي تزعم منع 

طاقة الرددات الال�سلكية اأو املجالت 

الكهرومغناطي�سية اأو الإ�سعاعات من 

الهواتف اخللوية: وفًقا للجنة التجارة 

منتج  اأي  فاإن  الأمريكية،  الفيدرالية 

يتداخل مع اإ�سارة الهاتف قد يجعله 

يعمل بخطورة اأكرب ورمبا تنبعث طاقة 

اأجل  من  الراديوي  ال��ردد  من  اأعلى 

البقاء على ات�سال، مما ياأتي بنتائج 

عك�سية.

الأط��ف��ال  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ذك��ر 

معر�سون خلطر اأكرب من البالغني، 

اأ�سغر  واأج�����س��اده��م  اأدمغتهم  لن 

يكون  بحيث  ت��ط��وراً  واأق���ل  بكثري 

ل��ل��ك��م��ي��ة ن��ف�����س��ه��ا م���ن ال�����رددات 

الال�سلكية تاأثريا اأكرب عليهم. 

ت���زال فيه  ال���ذي ل  ال��وق��ت  ويف 

الأب��ح��اث ب�����س��اأن ت��اأث��ري ال���رددات 

فاإن  قليلة،  الأطفال  على  ال�سلكية 

ذك��رت  حاليا  امل��ت��اح��ة  ال��درا���س��ات 

الأط���ف���ال  ي��ع��ر���ض  ق���د  الأم����ر  اأن 

اأو  ال�سمع  ل���»ف��ق��دان  وامل��راه��ق��ني 

ال��رن��ني يف الأذن�����ني، وال�����س��داع ، 

وتراجع ال�سحة العامة«.

اأجل  من  وت�سرع  تفزع  اأن  وقبل 

الذكي واحل�سول على  بيع جهازك 

تذكر  عنه،  عو�ًسا  اأر���س��ي  هاتف 

الأمر  واأن  يتطور  يزال  ل  العلم  اأن 

لهذه  امل��ت��زن  بال�ستخدام  م��ره��ون 

الأج��ه��زة، والأه��م من ذل��ك هو اأن 

تنام بعيًدا عن هاتفك.
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اأ�سرالية حديثة  ك�سفت درا�سة 

ال��ده��ن��ي��ة  الأ����س���م���اك  ت���ن���اول  اأن 

مرتني  وال�سردين  ال�سلمون  مثل 

اأ�سبوعياً ميكن اأن يحد من اأعرا�ض 

مر�ض الربو لدى الأطفال.

ال���درا����س���ة اأج����راه����ا ب��اح��ث��ون 

الأ���س��رال��ي��ة،  »لت����روب«  بجامعة 

ال��ع��دد  ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف  ون�������س���روا 

 Journal of« دورية  من  الأخري 

 Human Nutrition and
Dietetics« العلمية.

والربو هو مر�ض تنف�سي مزمن، 

التهاب وت�سنج يف  ينتج عن وجود 

اإىل  ي��وؤدي  مما  الهوائية،  امل�سالك 

الذكور  ي�سيب  وه��و  ان�����س��داده��ا، 

العمر،  مراحل  جميع  يف  والإن��اث 

والكحة  التنف�ض  �سرعة  ويتمثل يف 

وكتمة ال�سدر. ويرتبط الربو ب�سكل 

كبري باأمرا�ض احل�سا�سية، وي�سيب 

الأ���س��خ��ا���ض وخ��ا���س��ة الأط���ف���ال، 

الذين لديهم عوامل وراثية لبع�ض 

كالغبار  للح�سا�سية،  املثرية  امل��واد 

والقطط والفئران وال�سرا�سري.

الدرا�سة،  نتائج  اإىل  وللو�سول 

�سريرية  جت��رب��ة  ال��ف��ري��ق  اأج����رى 

ال��ي��ون��ان،  يف  ط��ف��اًل   64 �سملت 

 12 اإىل   5 اأعمارهم بني  تراوحت 

عاماً اأ�سيبوا بالربو اخلفيف.

وق�����س��م ال��ب��اح��ث��ون الأط���ف���ال 

الأوىل  تناولت  جمموعتني،  اإىل 

الدهنية  الأ���س��م��اك  م��ن  وجبتني 

 150 عن  تقل  ل  التي  املطبوخة 

اأ�سبوعياً، كجزء  غراماً لكل وجبة 

من نظام غذائي يعتمد على حمية 

اأ�سهر،   6 مل��دة  املتو�سط  البحر 

الثانية  املجموعة  تتناول  مل  فيما 

الأ�سماك.

الدرا�سة، وجد  انتهاء فرة  ويف 

اأكلت  التي  املجموعة  اأن  الباحثون 

الأ�سماك انخف�ست لديها التهابات 

لديها  وانخف�ست  الهوائية  ال�سعب 

باملجموعة  مقارنة  الربو،  اأعرا�ض 

الأخرى.

ل�سعوب  الغذائي  النظام  ويتميز 

الأبي�ض  البحر  على  املطلة  اأوروب��ا 

زيت  على  ب��الع��ت��م��اد  امل��ت��و���س��ط، 

للدهون،  اأ�سا�سي  الزيتون كم�سدر 

الفواكه  تناول  من  الإكثار  بجانب 

الكاملة  واحل��ب��وب  واخل�����س��روات 

وتناول  واملك�سرات،  والبقوليات 

الأ���س��م��اك وال��دواج��ن على الأق��ل 

م��رت��ني يف الأ���س��ب��وع، واحل���د من 

تناول اللحوم احلمراء.

الأطفال  اأن  الباحثون  واكت�سف 

يتبعون  ال��ذي��ن  ب��ال��رب��و  امل�سابني 

ن��ظ��ام��اً غ���ذائ���ي���اً ���س��ح��ي��اً غ��ن��ي��اً 

حت�سنت  ال��ده��ن��ي��ة  ب��الأ���س��م��اك 

وظائف الرئة لديهم بعد 6 اأ�سهر.

وقالت الدكتورة ماريا باريكاميل، 

النتائج  اإن  ال��ب��ح��ث  ف��ري��ق  ق��ائ��د 

من  متزايدة  اإىل جمموعة  ت�ساف 

نظام  اتباع  اأن  توؤكد  التي  الأدل���ة 

يكون  اأن  مي��ك��ن  ���س��ح��ي  غ��ذائ��ي 

عالجاً حمتماًل لربو الطفولة.

غذائي  نظام  »اتباع  واأ�سافت: 

غني بالدهون وال�سكر وامللح ميكن 

لدى  ال��رب��و  ت��ط��ور  على  ي��وؤث��ر  اأن 

على  دليل  لدينا  والآن  الأط��ف��ال، 

اأنه من املمكن اأي�ساً عالج اأعرا�ض 

الربو من خالل الأكل ال�سحي«.

تناول األسماك يحد من إصابة األطفال بالربو

مركز أمريكي يرصد مخاطر النوم قرب الهاتف
األطفال معرضون لها أكثر من البالغين

فقدان الوزن يقلل احتماالت اإلصابة بسرطان الثدي

اأجريت  اأمريكية  درا�سة  اأ�سارت 

لفرة  الن�ساء  م��ن  كبري  ع��دد  على 

فقدان  اأن  اإىل  ال��زم��ن  م��ن  طويلة 

قد  �سناً  الأك��رب  الن�ساء  لدى  ال��وزن 

بنوع  اإ�سابتهن  احتمالت  من  يقلل 

مقارنة  الثدي  �سرطان  من  خطري 

ومبن  ال���وزن  ب���ذات  يحتفظن  مب��ن 

تزيد اأوزانهن.

لفرة  ال�سمنة  ارت��ب��ط��ت  وفيما 

الإ�سابة  احتمالت  ب��زي��ادة  طويلة 

الأبحاث  اأن  اإل  ال��ث��دي،  ب�سرطان 

ال�سابقة قدمت �سورة م�سو�سة عن 

يف  ال��وزن  فقدان  م�ساهمة  اإمكانية 

تقليل ذلك الحتمال.

موؤ�سر  باحت�ساب  الباحثون  ق��ام 

األ��ف   61 م��ن  لأك���ر  اجل�سم  كتلة 

ثالثة  بينهما  تف�سل  مرتني،  ام��راأة 

اأعوام، ثم تابعوا حالتهن لأكر من 

من  اأكر  اأ�سيبت خاللها  عاماً   11
ثالثة اآلف منهن ب�سرطان الثدي.

كانت  ال��الت��ي  بالن�ساء  وم��ق��ارن��ة 

ال�سنوات  خ��الل  م�ستقرة  اأوزان��ه��ن 

قلت  ال��درا���س��ة،  من  الأوىل  الثالث 

احتمالت اإ�سابة من فقدن %5 على 

الأقل من اأوزانهن خالل تلك ال�سنوات 

العقد  م��دى  على  باملر�ض  ال��ث��الث 

 .12% بن�سبة  اأعمارهن  من  املقبل 

ت�سلبو�سكي،  روان  ق��ال  جهته،  من 

الطبي  هوب  اأوف  �سيتي  مركز  من 

الوطني بولية كاليفورنيا، وهو كبري 

باحثي الدرا�سة التي ن�سرت يف دورية 

تو�سلنا  التي  »النتائج  اإن  »كان�سر« 

الن�ساء  باإمكان  اأنه  اإىل  ت�سري  اإليها 

بال�سرطان  اإ�سابتهن  خطر  تقليل 

فقدان  بعد  بدينات  بقني  واإن  حتى 

ذلك  يكون  اأن  ويجب  ال��وزن،  بع�ض 

املمكن  م��ن  اإذ  ل��ل��ن�����س��اء،  م�سجعاً 

للكثريات حتقيق خف�ض متوا�سع يف 

الوزن واحلفاظ عليه«.

امل�ساركات  الن�ساء  كل  وو�سلت 

يف الدرا�سة ملرحلة انقطاع الطمث، 

ال��ت��ي ي��ق��ل ب��ع��ده��ا اإن���ت���اج ه��رم��ون 

الأ����س���روج���ني وي�����س��ب��ح امل�����س��در 

الرئي�سي لهذا الهرمون هو الأن�سجة 

الدهنية، وبالتايل فال�سمنة تزيد من 

خطر الإ�سابة بال�سرطان ب�سبب اأن 

على  الأورام  ي�ساعد  الهرمون  هذا 

النمو.

السموم العالجية.. الواقع والمأمول
تعّد ال�سموم كمواد كيميائية اأو بيولوجية 

اأو عوامل فيزيائية قد تدخل اجل�سم عرب 

البتالع اأو ال�ستن�ساق اأو النفاذ من اجللد 

الكائنات احلية،  اأ���س��راًرا  على  فتحدث 

قد توؤدي اإىل الوفاة، وعندما تُ�سّنف مادة 

ما على اأنها �ُسّم فمن البديهي اأننا نبتعد 

للعلماء  ميكن  ذل��ك  م��ن  وبالرغم  عنها، 

حتويل ال�سموم  اإىل عالج. وتعمل ال�سموم 

بالتاأثري على  بع�ض العمليات احليوية يف 

ج�سم الإن�سان قد يوؤدي اإىل الوفاة، بينما 

تناول بع�ض ال�سموم بجرعات �سغرية قد 

اأن  كما  وال�سرطانية،  والبكتريية  الفريو�سية  لالأمرا�ض  عالًجا  يكون 

تناول بع�ض الأدوية مثل ديجوك�سني والأ�سربين واملنومات واملهدئات 

الإن�سان.  حياة  تهدد  �سموًما  العالجات  هذه  ت�سبح  كبرية  بجرعات 

ل  اأن��ه  اإل  العالجي  املجال  يف  املذهل   العلمي  التقدم  من  وبالرغم 

يزال الكثري من الأمرا�ض ل يوجد لها عالج نهائي، لذا يعكف العلماء 

على البحث حلل هذه امل�سكلة بدرا�سة ال�سموم البيولوجية واكت�ساف 

الأفاعي  �سموم  تعد  منها.   امل�ستع�سية  لالأمرا�ض  فعالة  عالجات 

وخا�سة الكوبرا من اأ�سد ال�سموم خطورة وت�سبِّب مئات الوفيات �سنوًيا، 

ولكن هذه ال�سموم قد حتمل اأماًل جديداً لعالج التهاب املفا�سل من 

اأدوية  لكت�ساف  �سارية  الأبحاث  زالت  وما  الكولجني،  حماية  خالل 

من هذه  ال�سموم. كما يعد �سم بع�ض العناكب عالًجا واعًدا قد ينقذ 

امل�سابني بالذبحة ال�سدرية من املوت املحقق. اأي�ًسا احللزون املخروطي 

ال�سام من اأخطر املخلوقات التي تعي�ض على الأر�ض، فقطرة واحدة 

من �سمه قد تقتل الع�سرات من الب�سر، وقد اأثبتت الدرا�سات اأن لهذا 

اأقوى من املورفني من خالل  ال�سم خ�سائ�ض م�سكنة لالآلم بفاعلية 

اإحداثه حل�سار يف النقل الع�سبي، وي�ستخدم يف عالج ال�سلل الرعا�ض 

العقرب الأ�سفر  اإىل ذلك �سم  اأ�سف  والزهامير والكتئاب وغريها. 

ال�سديد ال�سمية، ومع ذلك اأثبت العلماء اأن له فوائد يف عالج ال�سرطان، 

اأنواع ال�سموم الطبيعة املعروفة، وقد  كما تفرز بع�ض الأ�سماك اأ�سد 

يفوق ال�سيانيد، حيث ا�ستطاع الباحثون ا�ستخال�ض م�سكن اأمل فعال من 

هذا ال�سم.  كما اأن بع�ض ال�سفادع تفرز عرقاً �ساماً اأثبتت الدرا�سات 

اأنه يحتوي على بع�ض املواد الدوائية التي ميكن اأن حت�سن تدفق الدم.  

اأن  وتعد النباتات كذلك م�سدًرا لل�سموم البيولوجية والتي ميكن 

لكت�ساف  م�سدًرا  يكون  قد  ال�سام  فالباذجنان  واع��دة،  اأدوي��ة  تكون 

عالج للعديد من الأمرا�ض، كالربو والنقر�ض وال�سرع، ويف العمليات 

اجلراحية، حيث يحتوي على مواد متنع بع�ض الإ�سارات الع�سبية. كما 

اأن فطر الإرغوت ي�ستخرج منه عدة مواد دوائية، اأهمها الإرغوتامني 

الذي ي�ستخدم يف الولدة للم�ساعدة يف اإيقاف النزف ولعالج ال�سداع 

الن�سفي ومو�ض باركن�سون والأمرا�ض الع�سبية الأخرى. ويعد نبات 

ال�سم  العلماء  ا�ستخل�ض  وقد  جداً،  ال�سامة  النباتات  من  ال�سوكران 

من هذا النبات وا�ستخدموه لعالج ال�سرع والهو�ض وال�سعال الديكي 

وال�سلل الرعا�ض. اأ�سف اإىل ذلك �سجرة الطق�سو�ض، وقد ذكرها ابن 

�سينا يف كتاب القانون حتت ا�سم »الزرنب«، واأكد اأن له ا�ستخدامات 

عالجية للقلب، وحديًثا اأثبت الباحثون اأن له تاأثريات م�سادة لل�سرطان.

فمثاًل  البيولوجية،  لل�سموم  املنتجة  الكائنات  من  البكيريا  تعد  كما 

البكيريا  من  ا�ستخراجها  يتم  كيميائية  مادة  وهو  البوتيولينم،  �سم 

امل�سماة »كلو�سريديوم بوتولينيوم«، يُعد هذا ال�سم اأكر املواد �سمية، 

الب�سرية  اإىل قتل  ت��وؤدي  اأن  كيلو جرام فقط منه ميكن   2 اإن  حيث 

طريق  عن  الع�سبي  التو�سيل  على  البوتيولينم  �ُسم  ويعمل  باأكملها. 

منع اإفراز الأ�ستيل كولني الذي يُعد الناقل الع�سبي الرئي�سي، نتيجة 

والع�سالت.  الأع�ساب  بني  موؤقت  ب�سكل  ع�سلي  �سد  يحدث  لذلك 

البوتوك�ض لعالج طم�ض جتاعيد  البوتيولينم عمليات  لذلك ي�ستعمل 

ليظهر  جداً  بكمية خمففة  اجللد  به  يحقن  حيث  الوجه،  ع�سالت 

م�سدوًدا واأكر جمالً. كما ي�ستعمل لت�سحيح اأو�ساع العني البطيئة اأو 

احَلَول، وعالج فرط التعرُّق ال�سديد وعالج حركات الع�سالت لدى 

مر�سى باركين�سون  وعالج ال�سداع الن�سفي.

د. جمال الدين اإبراهيم هري�سة
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ه��ات��ف��ك  ب��ت��و���ص��ي��ل  ق����م  الأوىل:  اخل����ط����وة 

بالكمبيوتر

 Android Data برنامج  بتنزيل  ق��م   •
الكمبيوتر  جهاز  على  وتثبيته   ،Recovery

اخلا�ص بك

• قم بتو�صيل هاتفك بالكمبيوتر بوا�صطة 
USB كابل

• انتظر حتى يتم التعرف على هاتفك تلقائًيا
الربنامج  منك  �سيطلب  الثانية:  اخل��ط��وة 

 Enable USB الت�سحيح  اإع���دادات  تفعيل 

debugging باجلهاز قبل بدء عملية الفح�ص
اتبع اخلطوات التي متكنك من الدخول اإىل 

و�سع ت�سحيح الأخطاء:

 Settings الإع���دادات  اآيقونة  ابحث عن   •
على �صا�صة هاتفك، وا�صغط عليها

 About ا�سغط على خيار حول الهاتف  •
Phone

 Build number خ��ي��ار  ع��ل��ى  ا���ص��غ��ط   •
ت���ق���ري���ًب���ا 7 م�������رات، ح���ت���ى ت��ظ��ه��ر ل����ك ر���ص��ال��ة 

 You are under امل���ط���ور  و����ص���ع  يف  »اأن�����ت 

»developer mode
Settings ارجع مرة اأخرى للإعدادات •

 Developer ابحث عن خيارات املطور   •
options وا�سغط عليها

ال�صا�صة،  اأعلى  امل��وج��ود  ال��زر  بت�صغيل  قم   •
 USB الت�صحيح  اإع����دادات  ع��ن خيار  واب��ح��ث 

على  وا���ص��غ��ط  بت�صغيله  ق��م   ،debugging
خيار موافق يف النافذة املنبثقة

اخلطوة الثالثة: اخرت امللف ال�سحيح

 ،USB Debugging من��ط  تفعيل  بعد 

قم  هاتفك،  على  بالتعرف  ال��ربن��ام��ج  وق��ي��ام 

حينها باختيار الق�سم الذي تريد عمل م�سح له 

ل�ستعادة البيانات املفقودة.

• ك��م��ا يف ال�����ص��ورة ال��ت��ال��ي��ة ق��م��ن��ا ب��اخ��ت��ي��ار 
 WhatsAppو  WhatsApp ق�������ص���م���ي 

Attachments
ا�سغط على زر التايل Next يف الزاوية   •

اليمنى بالأ�سفل.

اخل���ط���وة ال���راب���ع���ة: ال�����ص��م��اح ب��ال��ب��ح��ث عن 

البيانات املفقودة ل�صرتدادها

تطلب  ر�سالة  هاتفك  لك  يظهر  اأن  يجب 

م�سح  لعمل  ال�����س��لح��ي��ة  ال��ربن��ام��ج  اإع���ط���اء 

لهاتفك، وت�ستطيع اإعطائه هذه ال�سلحية من 

التالية  اخليارات  من  اأي��اً  على  ال�سغط  خلل 

وذلك   ،Authorize اأو   Grant اأو   Allow
وفًقا لنوع هاتفك.

وقت  تقليل  اأن  حديثة  اأمريكية  درا�سة  ك�سفت 

ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي، وعلى راأ�سها 

10 دقائق يومًيا يحد من الكتئاب  في�سبوك، ملدة 

وال�سعور بالوحدة.

بن�سلفانيا  بجامعة  باحثون  اأج��راه��ا  الدرا�سة 

من  الأخري  العدد  نتائجها، يف  ون�سروا  الأمريكية، 

 Journal of Social and Clinical« دوري��ة 

Psychology« العلمية.
واأو�سح الباحثون اأن درا�سات �سابقة حتدثت عن 

وال�سعور  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  بني  العلقة 

بالوحدة، لكن الدرا�سة اجلديدة تعترب الأوىل التي 

ا�ستخدام  تاأثري  حول  جتريبية  بيانات  اإىل  ت�ستند 

م�ستوى  على  واإن�ستغرام  �سات  و�سناب  في�سبوك 

الرفاهية.

وقام الباحثون مبراقبة 143 طالًبا، وطلب منهم 

�سات،  و�سناب  في�سبوك،  حول  التجارب  ا�ستكمال 

واإن�ستغرام، وهي املواقع الجتماعية الأكرث �سعبية 

بني الطلبة يف املرحلة اجلامعية، ح�سب الدرا�سة.

ر�سده  اأن مت  بعد  منهم  واح��د  ك��ل  م��ن  وُط��ل��ب 

يف  املعتاد  مل�ستواه  تقييًما  ومنحه  اأ���س��ب��وع،  مل��دة 

�سات،  و�سناب  واإن�ستغرام  في�سبوك  ا�ستخدام 

ملجموعتني:  ع�سوائي  ب�سكل  تق�سيمهم  ثم مت  ومن 

املجموعة الأوىل ُطلب منها اأن حتافظ على روتينها 

اليومي  ال�ستخدام  معدل  يف  الطبيعي  وم�ستواها 

اأن  منها  طلب  الثانية  واملجموعة  املن�سات،  لتلك 

حتد من الوقت الذي مت�سيه بواقع 10 دقائق يومًيا 

فقط لكل من�سة.

الوقت  بتقليل  قاموا  الذين  اأن  النتائج  وج��اءت 

 10 مل��دة  املن�سات  تلك  ت�سفح  يف  مي�سونه  ال��ذي 

الثلثة،  املن�سات  يومًيا على كل من�سة من  دقائق 

بالوحدة  ال�سعور  يف  كبري  انخفا�ص  لديهم  ظهر 

مدى  على  واخل��وف  القلق  وم�ستويات  والكتئاب 

تغري  التي مل  باملجموعة  مقارنة  الثلثة،  الأ�سابيع 

من روتينها.

وكانت درا�سات �سابقة ك�سفت اأن الطلب الذين 

بكرثة  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  ي�ستخدمون 

ينامون عدد �ساعات اأقل من املعدلت الطبيعية ما 

يعر�سهم مل�ساكل �سحية.

وحّذرت الدرا�سات من ا�ستخدام الهواتف الذكية 

قبل اخللود للنوم، لي�ص فقط لأن ا�ستخدامها يحدث 

خلًل يف دورة النوم، لكن ال�سوء الأزرق الذي يخرج 

من �سا�سة الهاتف، قد يت�سبب يف اإحداث م�ساكل 

خطرية لل�سحة البدنية والعقلية للم�ستخدمني.

ينبعث  ال���ذي  الأزرق،  ال�����س��وء  اأن  واأو���س��ح��ت 

الذكية،  الهواتف  �سا�سات  من  عالية  مب�ستويات 

والأجهزة اللوحية، ميكن اأن ي�سر بالروؤية، كما اأنه 

على  يعمل  ال��ذي  امليلتونني،  هرمون  اإف��راز  مينع 

�سبط عمل ج�سم الإن�سان والتحكم يف دورات النوم 

وال�ستيقاظ.

اإف���راز  م�ستويات  يف  خلل  ح���دوث  ح��ال��ة  ويف 

تتزايد  النوم،  دورة  ارتباك  وبالتايل  امليلتونني، 

التي  الأمرا�ص،  من  لعدد  الأف��راد  تعر�ص  خماطر 

ترتاوح ما بني الكتئاب وال�سرطان، وخطر التعر�ص 

للإ�سابة بال�سكتة الدماغية والنوبات القلبية.
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تعهدت باستبدالها مجانًا

آبل تعترف بمشاكل في 
»آيفون X« و»ماكبوك برو«

بع�ص  ع��ن  اآب���ل  �سركة  ك�سفت 

امل�ساكل يف اثنني من اأكرث منتجاتها 

و»ح��ا���س��وب   »X »اآي���ف���ون  �سعبية 

ا�ستبدال  وعر�ست  ب��رو«  ماكبوك 

املنتجات »املعطوبة« جماًنا.

اأن  اجلمعة  ال�سركة  واأع��ل��ن��ت 

»اآيفون  لهواتف  ال�سا�سات  بع�ص 

اأو قد ل تعمل لفرتة  X« ل تعمل 
اللم�ص، وجاء الإعلن  موؤقتة عند 

بعد �سكاوى عديدة من م�ستخدمني 

الذي  الهاتف  يف  ال�سا�سات  خللل 

اأ�سدرته اآبل العام املا�سي.

وجود  عن  ال�سركة  اأعلنت  كما 

 13 برو  »ماكبوك  بحوا�سيب  خلل 

القر�ص  لتوقف  ي��وؤدي  قد  بو�سة« 

ال�سلب عن العمل.

عر�ًسا جمانًيا  ال�سركة  وقدمت 

املت�سررين  امل�ستخدمني  لتعوي�ص 

من �سا�سات هاتف »اآيفون X«، اإما 

ا�ستبدالها  اأو  ال�سا�سات  بت�سليح 

احلوا�سيب  ت�سليح  وكذلك  متاًما، 

املت�سررة جماًنا.

ال�سابق  يف  اآب���ل  ت�ستجب  ومل 

مل�ساكل  ت�����س��ري  ال��ت��ي  ل��ل��ت��ق��اري��ر 

وج��اء   ،X اآي��ف��ون  هاتف  �سا�سات 

الن�سخة  اإ���س��دار  بعد  الآن  رده��ا 

.XS اجلديدة للهاتف، وهي اآيفون
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ت�ستعد �سركة قوقل لتوفري خا�سية جديدة مل�ستخدمي خرائطها »قوقل 

ماب�ص«، لي�سبح باإمكانهم معرفة مواقع »الرادارات« وتخفيف �سرعتهم قبل 

الو�سول اإليها لتفادي املخالفات املرورية.

وتقوم غوغل باختبار خا�سية جديدة، ت�سمح للم�ستخدمني بالإبلغ عن 

اأماكن احلوادث اأو الرادارات، لتقوم ال�سركة با�ستخدامها يف »غوغل ماب�ص« 

لتحذير ال�سائقني الآخرين.

ومت طرح اخلا�سية على بع�ص هواتف اأندرويد، اإذ ظهرت علمة + داخل 

»فقاعة حمادثة«، يف اأ�سفل الزاوية الي�سرى من ال�سا�سة، وفق ما ذكر موقع 

»اأندرويد بولي�ص«.

اأو  احل��وادث  عن  الإب��لغ  للم�ستخدم  ميكن  العلمة،  على  وبال�سغط 

الرادارات، ثم تقوم قوقل بدورها بتجميع البيانات وتكوين فكرة وا�سحة 

عن طبيعة حركة ال�سري يف منطقة معينة، ولكن ل بد من اأن يكون ال�سخ�ص 

.»navigation« ي�ستخدم و�سع

ولأنه يتم حتديث هذه البيانات ب�سورة كبرية، فاإنه من املمكن للخا�سية 

اجلديدة اأن تنبهك من رادارات ال�سرطة املتحركة.

من  يقدمها جمموعة  التي  البيانات  على  قوقل  تعتمد  اأن  املرجح  ومن 

للتاأكد  خرائطها،  على  بو�سعها  تقوم  ثم  معينة،  منطقة  عن  امل�ستخدمني 

من اأنها لي�ست جمرد معلومات مغلوطة وفرها م�ستخدم واحد، على �سبيل 

املثال.

ي�سار اإىل اأن مثل هذه اخلوا�ص متوفرة بالفعل على تطبيق »واز« الذي 

�ستكون متوفرة فيها على  التي  الأوىل  املرة  �ستكون  اأنها  اإل  متلكه قوقل، 

تطبيق »قوقل ماب�ص«.

skynewsarabia :امل�صدر

إمكانية استرداد 
رسائل واتساب 
المحذوفة

10 دقائق تنقذك من جحيم مواقع 
التواصل االجتماعي

خاصية جديدة تحذرك من 
»الرادارات« على خرائط قوقل

ي����ع����اين ال���ك���ث���ر م����ن م�����ص��ت��خ��دم��ي ت��ط��ب��ي��ق 

من   WhatsApp وات�صاب  ال��ف��وري  الرتا�صل 

م�����ص��ك��ل��ة ح����ذف ب��ع�����ض ال���درد����ص���ات ع���ن ط��ري��ق 

اآخ����ر، ويف حني  ���ص��ب��ب  اأو ح��ذف��ه��ا لأي  اخل��ط��اأ 

مي��ك��ن��ك ا���ص��ت��ع��ادة ال���درد����ص���ات امل��وؤر���ص��ف��ة، التي 

ب�صهولة يف تطبيق  احتياطية  ن�صخة  اأخ��ذ  مت 

املحذوفة  الر�صائل  ا���ص��رتداد  ميكن  ل  وات�صاب، 

ولكن  ال�صهولة،  بهذه  احتياطية  ن�صخة  ب��دون 

ل�صتعادة  ا�صتخدامها  ميكنك  طريقة  هناك 

البيانات التي ل توجد منها ن�صخة احتياطية 

املحذوفة  الر�صائل  ا�صتعادة  وميكنك  ل��دي��ك. 

بدون وجود ن�صخة احتياطية منها، من خالل 

برنامج  Android Data Recovery وهو 

وي��ن��دوز  الت�صغيل  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  يعمل  تطبيق 

اخلا�صة  الر�صائل  ا�صتعادة  لك  ويتيح  وم��اك، 

���ادث���ات  ب��ه��ات��ف��ك وال�����ص��ور وال��ف��ي��دي��وه��ات ومحُ

تطبيق وات�صاب وغرها من خالل عدة خطوات 

اأن��واع الهواتف العاملة  �صهلة، وهو يدعم كافة 

بنظام الت�صغيل اأندرويد تقريبًا... ول�صرتدادها 

ما عليك �صوى اتباع اخلطوات التالية:
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تعترب الطاقة من املقومات الأ�شا�شية يف الع�شر احلديث، وت�شكلت 

م�شادر الطاقة غري املتجددة على مدى ماليني ال�شنني ب�شبب العمليات 

اجليولوجية يف خمتلف اأنحاء العامل.

تعترب اململكة العربية ال�شعودية بف�شل اهلل، اأكرب دولة تنتج وت�شدر 

للغاز  اأي�ًشا م�شادر هامة  لي�س ذلك فح�شب هنالك  العامل،  النفط يف 

الطاقة  �شيا�شة  اأن  يعني  وذلك  املرافق،  بالغاز  ي�شمى  الذي  الطبيعي 

يف اململكة العربية ال�شعودية توؤثر ب�شكل كبري على اإمدادات الطاقة يف 

العامل اأجمع.

ومع توقيع ويل العهد الأمري حممد بن �شلمان مذكرة تفاهم لإن�شاء 

الطاقة  العامل يف جمال  يف  الأكببرب  تعد  التي  ال�شم�شية  الطاقة  خطة 

ال�شم�شية، فمن املتوقع اأن ي�شاهم هذا امل�شروع يف توفري النفط ب�شكل 

كبري.

وهنالك م�شادر اأخرى كثرية يف اململكة ل يتم ال�شتفادة من بع�شها 

وجود  ب�شبب  اأو  الباهظة  واإنتاجه  ا�شتخراجه  لتكلفة  اإما  كبري؛  ب�شكل 

النفط والغاز الطبيعي كم�شدر اأ�شا�شي للطاقة يف اململكة.

اجلوفية  الطاقة  اململكة  يف  امل�شتغلة  غري  الطاقة  م�شادر  اأبرز  من 

بالكنوز  مليئة  واأر�شنا  ومتجدد،  نظيف  طاقة  م�شدر  وهي  احلرارية، 

ما  وا�ببشببتببثببمببار  ا�ببشببتببغببالل  مببنببا  تنتظر  ا�شتودعه الطبيعية 

اهلل فيها.

 2000 قبل  ع�شَت  اأنك  لو 

�شنة، ملا كنت تناولت الربوكلي 

تهجني  مت  فقد  طعامك،  يف 

باحثني  عببرب  البببربي  الكرنب 

الربوكلي  واإنببتبباج  الب�شتنة  يف 

على  وعمل  انتقائي،  ب�شكل 

الإنتاج باحثون ومزارعون من 

ثم   ،1720 عببام  يف  اإيطاليا 

انتقل اإىل اإجنلرتا ولحًقا اإىل 

اأمريكا.

مثله متاًما الليمون، فلم يكن 

متواجًدا يف الطبيعة ب�شورته 

من  تهجينه  مت  اإمنببا  احلالية، 

الربتقال  �شاللة متقاطعة من 

ويُعتقد  وال�شيرتون،  احلام�س 

بورما  مببرة يف  لأول  منببا  اأنببه 

وحظي  الهند،  �شرق  و�شمال 

بببداأت  عندما  كبرية  ب�شعبية 

القرن  اأوروببببا يف  زراعببتببه يف 

اخلام�س ع�شر.

هناك فكرة مغلوطة عن املبنى امل�شتدام باأنه 

ولكن  للمياه،  املببوفببر  اأو  للطاقة  املببوفببر  املبنى 

ل  الذي  املبنى  هو  امل�شتدام  املبنى  اأن  احلقيقة 

يوؤثر وجوده على غريه ل حا�شراً ول م�شتقباًل.

ومرحلة  البناء  مرحلة  ي�شمل  »الوجود«  هذا 

البيئة  ي�شمل  و»الغري«  الهدم،  ومرحلة  الت�شغيل 

امل�شتخدم،  وي�شمل  املحيطة  والبيئة  الطبيعية 

اأو  املبا�شر  بال�شرر  التاأثري  ي�شمل  و»الببتبباأثببري« 

اأو حتى التفرقة يف القدرة  اأو ال�شحي  النف�شي 

على ال�شتخدام.

الأجيال  املوارد جلميع  ا�شتهالك  يف  فالعدل 

والو�شول ال�شامل جلميع فئات امل�شتخدمني من 

فاإن  املنطلق،  هذا  ومن  ال�شتدامة،  مبادئ  اأهم 

اأو حمدود  الروؤية  ي�شتطيع حمدود  اأي مبنى ل 

احلركة اأو الطفل ا�شتخدامه كاأي م�شتخدم اآخر 

ل يعترب مبنى م�شتداًما.

للظروف  املببراعببي  املببعببمبباري  الت�شميم  يعد 

م�شتدام،  مبنى  لأي  الأوىل  اخلببطببوة  املناخية 

وتوزيع  الفتحات  اأماكن  ودرا�شة  املبنى  فتوجيه 

يقلل  الذي  بال�شكل  املبنى  فراغات 

املياه  فيها  مبببا  املبببوارد  ا�شتهالك 

والببطبباقببة هبببي مبببن �ببشببمببيببم عمل 

املناخ  �شعوبة  وبح�شب  املعماري، 

التقنيات  تاأتي  املحيطة  الطبيعة  اأو 

تخفف  التي  امل�شاندة  واخلببدمببات 

بالعملية  تاأثريه  تخفيف  �شعب  ما 

الت�شميمية.

والتخطيط  العمارة  كلية  ت�شارك 

حتت قيادة كلية الهند�شة يف فريق جامعة امللك 

ال�شم�شي  املنزل  م�شابقة  يف  امل�شارك  �شعود 

العاملية املقامة يف دبي يف نهاية هذا العام، وقد 

املعماري  الت�شميم  بعمل  املعماري  الفريق  قام 

للمبنى بالطريقة التي ت�شمن اأقل م�شتوى ممكن 

بتوجيه  وذلبببك  للمبنى،  احلبببراري  احلببمببل  مببن 

اأي  دخببول  متنع  التي  بالطريقة  املبنى  فتحات 

�شمان  مع  املبنى  لداخل  مبا�شرة  �شم�س  اأ�شعة 

الغري  بالأ�شعة  الطبيعية  الإ�شاءة  ال�شتفادة من 

مبا�شرة.

كما مت توجيه املبنى بال�شكل الذي 

طبيعيا  املبنى  تهوية  على  ي�شاعد 

كذلك  معتدلً،  اجلببو  كببان  حببال  يف 

حتتاج  التي  اخلدمات  لتجميع  كان 

املبنى  واحببد من  املياه يف جزء  اإىل 

ا�شتخدام  تقليل  يف  الكبري  البببدور 

املياه من جهة وتقليل الطاقة املهدرة 

اأخببرى،  جهة  من  املياه  ت�شخني  يف 

الو�شول  مبداأ  مراعاة  مت  وبالطبع 

ال�شامل واإمكانية ا�شتخدام الفئة ذات �شعوبات 

فراغات  جميع  يف  الببروؤيببة  و�شعوبات  احلركة 

املبنى.

د. حممد غازي كتبي

رئي�س ق�سم العمارة وعلوم البناء

كلية العمارة والتخطيط 

رئي�س الفريق املعماري وامل�سمم املعماري 

مل�سروع البيت ال�سم�سي

mkotbi@KSU.EDU.SA

أهم مواصفات المبنى المستدام

عمرانيات

مصادر الطاقة في بالدنا
جيولوجيات

حنان بنت اإبراهيم القعيمي

كلية ال�سرق العربي للدرا�سات العليا

لوحة بعنوان:

همة وطن

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

لهذا  حبنا  يج�شد  فني  عمل 

الوطن

حيث نقول للعامل اأجمع:

نببحببن نبب�ببشببّمببر عببن �ببشببواعببدنببا 

هذا  وحبببدود  تبببراب  عببن  للدفاع 

الوطن..

علم  ليبقى  واحببببدة  يببد  نببحببن 

بالدنا عالًيا..

نحن للوطن وبالوطن نكون

البروكلي والليمون لم تكن موجودة قبل 1000 سنة
غرائب حول العالم

فرا�س بن حممد ال�سحيباين

جيولوجيا
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كنت أتمنى اسم جامعتي معهم!

د. فهد بن عبداهلل الطياش

حجم  البارزة  ال�سعودية  ال�سخ�سيات  اإح��دى  اخت�سرت 

الفخر واالنتماء باجلامعة التي تخّرج منها، عندما قال: »كنت 

هناك  وكان  القائمة«،  هذه  �سمن  من  جامعتي  ا�سم  اأمتنى 

�سجلت  التي  العاملية  اجلامعات  لبع�ض  �سحفي  ا�ستعرا�ض 

ح�سوًرا علمًيا واحتلت راأ�ض قائمة الت�سنيف العلمي العاملي. 

وها نحن اليوم ن�سهد بكل فخر واعتزاز ت�سجيل جامعة امللك 

�سعود اأول خطوة عملية عاملية الإنتاج الكهرباء عرب ت�سخني 

الرمال بال�سراكة مع �سركة الكهرباء، وهي خطوة ت�ساف اإىل 

الكثري من اخلطوات العلمية التي عززت مكانة اجلامعة يف 

الت�سنيفات العلمية العاملية. 

على  نلم�سه  الذي  والتقدم  التميز  هذا  كل  من  وبالرغم 

املزيد خا�سة  اإىل  نطمح  اأننا  اإال  الواقع يف جامعتنا،  اأر�ض 

يف م�ساحة التحرك لبناء �سراكات مع القطاع اخلا�ض يف كل 

كلية علمية اأو كل ق�سم. 

فهذه ال�سراكات �ستدفع عجلة البحث العلمي اإىل التحرك 

ب�سرعة اأكرب خا�سة عندما تبداأ اجلامعة يف تطبيق التحول 

اإىل قطاع غري ربحي ذاتي املوارد.

نقطة  وتبقى  رواده،  اأول  واجلامعة  ق��ادم  فالتخ�سي�ض   

البداية لكي ت�سبح هذه املفاهيم �سمن اأبرز مكونات ثقافتنا 

املوؤ�س�سية... فهل تتحقق؟ 
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تكرمي الطلبة املتطوعني امل�شاركني يف احلج والعمرة 1439هــ

برعاية عميد كلية التمري�ض

فعالية »صحتي بيدي« تشهد حضورًا كثيفًا

اأقيمت  الرا�سد  مي  الدكتورة  التمري�ض  كلية  عميد  وح�سور  برعاية 

فعالية »�سحت�ي بيدي« مبحافظة الدرعية منطقة البجريي، وعقب ق�ض 

�سريط االفتتاح اّطلعت الدكتورة الرا�سد على اأركان الفعالية، والتي �سملت 

العظام وطرق  الن�سائية، وركن ه�سا�سة  ال�سحية  بامل�ساكل  التثقيف  ركن 

التقاعد،  بعد  ما  وركن  والريا�سة،  العالجية  التغذية  وركن  منه،  الوقاية 

وركن مكافحة التدخني مب�ساركة جمعية نقاء.

واأ�سادت الدكتورة مي الرا�سد باأهداف الفعالية واجلهد والتعاون اجليد 

من قبل طالب وطالبات الكلية الإجناحها، كما اأثنت على جهود الطالب 

الق�سايا  من  العديد  تبّنيهم  عرب  جمتمعهم  خلدمة  الفعالة  وم�ساركتهم 

ال�سحية التوعوية.

متحدثني  بني  ما  متري�ض  وطالبة  طالباً   45 بالفعالية  �سارك  وق��د 

نظراً  الزوار  من  مكثفاً  ح�سوراً  الفعالية  و�سهدت  وم�سرفني،  ومنظمني 

لكون املنطقة جاذبة للعوائل يف هذا الوقت مما �ساهم يف اإي�سال هدف 

الفعالية الأكرب عدد ممكن من املجتمع.

»جغرافيا الطالبات«  محطة رصد مناخي بـ
كتبت: رمي الفايز

 »Weather Station« املناخي  الر�سد  تد�سني حمطة  موؤخراً  مت 

ووكيلة  العي�سى  الدكتورة غزيل  االإن�سانية  العلوم  اأق�سام  برعاية عميدة 

كلية االآداب الدكتورة اأمل الرا�سد وبح�سور عدد من من�سوبات اجلامعة 

من اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفات والطالبات.

وقامت وكيلة ق�سم اجلغرافيا الدكتورة اأ�سماء اأبا اخليل باإلقاء الكلمة 

الرتحيبية وال�سكر ملن قام بامل�ساهمة يف اإن�ساء املحطة متمثلة يف مقررة 

جلنة املعامل االأ�ستاذة حنان الغيالن واالأ�ستاذة رمي الفايز على ما بذلنه 

من جهود.  وقد مت تو�سيح اآلية عمل املحطة املناخية من قبل الدكتورة 

فوزية بخرجي املخت�سة يف علم املناخ، واأفادت باأهمية املحطة املناخية 

يف دعم الطالبات والباحثني يف العلوم البيئية.

ومت افتتاح املعر�ض امل�ساحب والذي �ساركت فيه الطالبات باإ�سراف 

جواهر  واالأ�ستاذة  اخلليف  جيهان  واالأ�ستاذة  �سلمان  عبري  الدكتورة 

احلميدي واالأ�ستاذة و�سمية العتيبي.

سفيرة التفيا تبحث تعزيز التعاون مع الجامعة

بعثة »السياحة واآلثار« تزور حائل

�سفرية  �سعود  امللك  جامعة  زار 

ج��م��ه��وري��ة الت��ف��ي��ا ل����دى امل��م��ل��ك��ة 

يوم  وذل��ك  كورميه،  اأ�سرتا  ال�سيدة 

امل��واف��ق  1440/2/29ه  االأرب��ع��اء 

2018/11/7م، وكان يف ا�ستقبالها 
معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران 

العمر، و امل�سرف على اإدارة التعاون 

العاملية  العلمية  وال��ت��واأم��ة  ال��دويل 

الدكتور مزيد الرتكاوي.

وق���د ن��اق�����ض اجل��ان��ب��ان اجل��ه��ود 

التعليم اجلامعي  املبذولة يف جمال 

وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي وال���ت���دري���ب 

التبادل  فر�ض  وزي���ادة  االأك��ادمي��ي، 

التفيا  ج��ام��ع��ات  ب��ني  االأك���ادمي���ي 

روؤية  �سوء  �سعود يف  امللك  وجامعة 

اململكة 2030.

ال��ط��الب  ���س��وؤون  وح���دة  نظمت 

بكلية ال�سياحة واالآثار موؤخراً رحلة 

يومني  ا�ستغرقت  حائل  منطقة  اإىل 

املواقع  من  عدد  زي��ارة  وا�ستهدفت 

التاريخية باملنطقة.

الدكتور  الكلية  عميد  وت��راأ���ض 

التي  البعثة  الزهراين  عبدالنا�سر 

غ����ادرت ع��رب حم��ط��ة ق��ط��ار ���س��ار، 

و�سارك فيها وكيل الكلية للدرا�سات 

العليا والبحث العلمي الدكتور �سامل 

طريان، ورئي�ض ق�سم االآثار الدكتور 

موارد  ق�سم  ورئي�ض  �سحلة،  �سامر 

الدكتور  ال�سياحي  الرتاث واالإر�ساد 

اأح��م��د ال��ع��ي��درو���ض وجم��م��وع��ة من 

الطالب.

وفور الو�سول با�سرت البعثة زيارة 

منطقة »ُجبة«، حيث مت الوقوف على 

م�سروع تاأهيل الفنون ال�سخرية يف 

وا�ستمع  وال�سومي�ض،  ُجبة  موقعي 

�سامر  الدكتور  من  ل�سرح  الطالب 

�سحلة عن النقو�ض ال�سخرية، وبعد 

ا�سرتاحة ق�سرية يف مكتب االآثار ب� 

اإقامة  ملقر  البعثة   توجهت  »ُجب�ة« 

التاريخية«  ُجب�ة  »ل��ي��ايل  فعالية 

املقامة  العرو�ض  ببع�ض  لال�ستمتاع 

هناك.

البعثة  زارت  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  ويف 

»م��دي��ن��ة ف��ي��د ال��ت��اري��خ��ي��ة« وال��ت��ي 

كونها  التاريخية من  قيمتها  ت�ستمد 

حم��ط��ة رئ��ي�����س��ة يف ط��ري��ق احل��ج 

ب��غ��داد وم��ك��ة املكرمة،  ب��ني  ق��دمي��اً 

مطمورة  منطقة  اأكرب  اأنها  بخالف 

وقد  حائل،  مبنطقة  االأر����ض  حتت 

ب�»مدينة  ال��ت��ق��اري��ر  اأح���د  و�سفها 

الحتوائها  م�سرياً  وامل��اآث��ر«،  االآث���ار 

ي�ساهد  الذي  خرا�ض«  »ق�سر  على 

والقنوات  ال�����س��رادي��ب  ال��زائ��ر  فيه 

املائية التي تعود للع�سور االإ�سالمية 

اأثرياً  بئراً   45 عن  ف�ساًل  االأوىل، 

ونقو�ض تاريخية وبرك زبيدة.

انطالق 
»مهرجان الكتاب 
المخفض«.. غدًا

كتب: اأمين منقو�ض

اأعلنت اإدارة �سندوق الطالب عن 

املخف�ض  الكتاب  مهرجان  انطالق 

اإىل  ت�سل  بخ�سومات  »ال��ت��ا���س��ع« 

مراكز  جميع  يف   50% م��ن  اأك���ر 

بيع الكتب التابعة الإدارة ال�سندوق، 

من طالب  اجلامعة  ملن�سوبي  وذلك 

تدري�ض  هيئة  واأع�����س��اء  وط��ال��ب��ات 

وموظفني.

االث��ن��ني  غ���داً  امل��ه��رج��ان  ينطلق 

وي�ستمر  1440ه�  اأول  رب��ي��ع   11
االأول  الدرا�سي  الف�سل  نهاية  حتى 

1439-1440ه����������� م���ن ال�����س��اع��ة 
الثانية  وح��ت��ى  ���س��ب��اح��اً  ال��ث��ام��ن��ة 

الكتب  بيع  مركز  يف  ويقام  ظهراً، 

االأر�سي  ال��دور    17 مببنى  الواقع 

لطالب ومن�سوبي اجلامعة، ومكتب 

اجلامعية  املدينة  يف   25 مبنى   15
جانب  اإىل  واملن�سوبات  للطالبات 

م���رك���ز ال��ط��ال��ب��ات ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 

مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي.


