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تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

خارطة طريق لمستقبل التخصصات الطبية

منزل KSU الشمسي.. ثالثًا

14 الحد من أعباء العقاقير الطبية في لقاء علمي02 مؤتمر أبحاث جراحة العظام..السبت

تدشين مركز »لسان« 
بمعهد اللغويات.. غدًا

منبر الجامعة يناقش 
تحديات »البحث العلمي«

تكريم مركز االعتماد 
األكاديمي

معايل  ع��ن  نيابة 

م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، 

يرعى وكيل اجلامعة 

ال���دك���ت���ور ع��ب��داهلل 

ال�������س���ل���م���ان، ع��ن��د 

من   9.30 ال�ساعة 

���س��ب��اح غ��د االث��ن��ن 

اح��ت��ف��ال��ي��ة امل��ع��ه��د 

للغة  العاملي  باليوم 

ال���ع���رب���ي���ة، وذل����ك 

مب�������������دّرج م���ع���ه���د 

 - العربية  اللغويات 

الدور االأر�سي.

التابع  »ل�سان«  مركز  االحتفال  خ��ال  يد�سن  كما 

ملعهد اللغويات العربية، والذي يهتم بتقدمي اخلدمات 

اللغويات  واال�ست�سارية يف جمال  والتعليمية  التدريبية 

اأخ��رى  بلغات  للناطقن  العربية  واللغة  التطبيقية 

للجهات امل�ستفيدة حملياً وعاملياً.

البحث  عميد  مع  مفتوحاً  لقاًء  اجلامعة  منرب  نظم 

الدكتور  اللقاء  واأدار  احلميزي،  خالد  الدكتور  العلمي 

وع�سوات  اأع�ساء  من  لفيف  وح�سره  العيار،  تركي 

خال  ومت  اجل��ام��ع��ة،  يف  والباحثن  التدري�س  هيئة 

ذات  والق�سايا  التحديات  اأبرز  ومناق�سة  طرح  اللقاء 

العاقة مب�سرية البحث العلمي يف جامعة امللك �سعود 

التعليمية  وموؤ�س�ساتها  اململكة  وجامعات  خا�س  ب�سكل 

واالأكادميية ومراكزها البحثية يف املرحلة القادمة.

البحثية  باالإجنازات  كلمته  يف  احلميزي  د.  واأ�ساد 

االإيجابية  النقاط  من  ولعدد  اجلامعة  حققتها  التي 

واأبرزها  اجلامعة،  العلمي يف  البحث  مل�سرية  الداعمة 

ال�سنوات  خال  العلمي  والن�سر  البحث  ن�سبة  ارتفاع 

القليلة املا�سية ووجود عدد كبري من الربامج البحثية 

وامل�ساندة للبحث العلمي يف اجلامعة، اإ�سافة مل�ساركة 

الوطنية  البحثية  امل�سروعات  يف  الفاعلة  اجلامعة 

امل�سرتكة ومبادرات وزارة التعليم للبحث والتطوير.

تفا�صيل �ص 15

العمر  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  ك��َرم 

الثاثاء املا�سي مبقر اجلامعة املدير التنفيذي للمركز 

تقومي  بهيئة  االأك��ادمي��ي  واالع��ت��م��اد  للتقومي  الوطني 

اأثناء زيارته  التعليم الدكتور اأحمد بن يحيى اجلبيلي، 

مللتقى »اإجناز بجودة« الذي نظمته اجلامعة.

وياأتي هذا التكرمي تقديًرا من معايل مدير اجلامعة 

مل�ساركة املركز يف رعاية ملتقى »اإجناز بجودة«.

تفا�صيل �ص 2

توقيع اتفاقية مع اتحاد الرياضات الالسلكية

بن  في�سل  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية 

افتتح  الريا�س،  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  بن  بندر 

االثنن  العمر  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل 

املا�سي، اأعمال موؤمتر »م�ستقبل التخ�س�سات الطبية 

العلوم  كلية  نظمته  ال��ذي   »2030 نحو  التطبيقية 

الطبية التطبيقية بالتعاون مع املدينة الطبية، وذلك 

يف قاعة امللك في�سل للموؤمترات بالريا�س.

انطاقاً  ياأتي  املوؤمتر  اأن  العمر،  الدكتور  واأو�سح 

ا�ست�سراف  باأهمية  �سعود  امللك  جامعة  اإدراك  من 

امل�ستقبل وو�سع خارطة طريق نحو اال�ستفادة التامة 

من التخ�س�سات الطبية التطبيقية، اإىل جانب عر�س 

بن  م�سرتكة  من�سة  واإي��ج��اد  البحثية  امل�ستجدات 

املوؤ�س�سات التعليمية ال�سحية و�سوق العمل، لتحقيق 

تبادل املعرفة وا�ستك�ساف اخلربات املتعلقة مب�ستقبل 

التخ�س�سات الطبية التطبيقية اأكادميياً ومهنياً، �سعياً 

نحو حتقيق روؤية اململكة 2030 فيما يخ�س القطاع 

ال�سحي وكوادره.                            تفا�صيل �ص3

يف  الثالث  املركز  �سعود  امللك  جامعة  فريق  حقق 

م�سابقة »ديكاثلون الطاقة ال�سم�سية 2018« وحتديداً 

بجائزة احللول املبتكرة امل�ستخدمة يف املنزل، املقامة 

يف دبي عرب تنفيذ منزٌل متطّور وب�ِسمات فريدة جتمع 

بن الراحة والتكلفة املعتدلة.

ويعمل منزل جامعة امللك �سعود ال�سم�سي بالطاقة 

الريا�س  اأج����واء  م��ن  لا�ستفادة  وذل���ك  ال�سم�سية، 

الطاقة  عرب  ال�سيارات  �سحن  ميكن  كما  ال�سم�سية، 

يف  املخزنة  ال�سم�سية  الطاقة  طريق  عن  الكهربائية 

املنزل. 

النخل« كعازل  »ليف  ا�ستخدم طاب اجلامعة  وقد 

حراري يف املنزل، الذي ا�ستغرق بناوؤه �سهراً كامًا.

الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  عن  نيابة 

ب����دران ال��ع��م��ر وق���ع امل�����س��رف ع��ل��ى معهد 

اخلليفة  ه�سام  الدكتور  املتقدم  الت�سنيع 

االأول  ربيع   14 املوافق  اخلمي�س  يوم  �سباح 

1440ه�، اتفاقية تعاون مع االحتاد ال�سعودي 
للريا�سات الا�سلكية والتحكم عن بعد التي 

مثلها املقدم �سعود الفغم رئي�س جمل�س اإدارة 

االحتاد، وذلك مبقر معهد الت�سنيع املتقدم.

د.  الت�سنيع  معهد  على  امل�سرف  واأك���د 

يف  تاأتي  االتفاقية  ه��ذه  اأن  اخلليفة  ه�سام 

بهدف  املعهد  اأطلقها  التي  امل��ب��ادرات  اإط��ار 

عقد �سراكات مع اجلهات املهتمة بنقل تقنية 

الت�سنيع  والتي تخدم املعهد يف تنفيذ خطته 

اإىل  الثانية. وتهدف االتفاقية  اال�سرتاتيجية 

لاحتاد  ال��ازم��ة  وامل�ساندة  ال��دع��م  تقدمي 

ال�سعودي للريا�سات الا�سلكية والتحكم عن 

بعد لتوطن عملية الت�سنيع املتعلقة ب�سناعة 

ال�سيارات الا�سلكية .

تجاوزت 43 مليون ريال
صرف مكافآت »نوفمبر« 

للطالب والطالبات

»التطوير والجودة« تناقش المرحلة 
الثانية من الخطة التنفيذية

�سرف  والت�سجيل  القبول  �سوؤون  عمادة  ب��داأت 

املكافاآت وبدل االإعاقة للطاب والطالبات املنتظمن 

1440/1439ه�،  لعام  االأول  الدرا�سي  بالف�سل 

وقد جتاوز  2018م،  لعام  نوفمرب  �سهر  عن  وذلك 

مبلغ املكافاآت 43 مليون ريال، �سرح بذلك الدكتور 

با�سل ال�سدحان عميد �سوؤون القبول والت�سجيل.

�سالح  الدكتور  واجل��ودة  التطوير  عميد  برئا�سة 

مل�سروع  التن�سيقية  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت  ال��ق�����س��وم��ي 

موؤخراً،  اجتماعاً  باجلامعة  واالإجراءات  ال�سيا�سات 

الثانية  للمرحلة  الزمنية  اخلطة  مناق�سة  بهدف 

وت�سكيل  باجلامعة،  واالإجراءات  ال�سيا�سات  مل�سروع 

الفرق التنفيذية، وحتديد مهام عملها بدقة، اإ�سافة 

باجلامعة يف  املختلفة  االإدارية  الكيانات  اإىل متثيل 

فرق العمل التي يتم تكوينها، وت�سمن االجتماع عدداً 

من البنود منها التعريف باالأع�ساء اجلدد، ومناق�سة 

اآليات �سياغة خمرجات امل�سروع بعد اإمتام تنفيذه 

باإذن اهلل.



الدويل  »امل�ؤمتر  فعاليات  تنطلق 

جلراحة  ال�سع�دية  للجمعية  الثامن 

فندق  ج���دة يف  ال��ع��ظ��ام« مب��دي��ن��ة 

من  ال���ف���رة  اإن��رك���ن��ت��ي��ن��ن��ت��ال يف 

ال�سبت 1 ربيع الثاين وحتى االثنني 

امل���اف��ق  1440ه�  ال��ث��اين  رب��ي��ع   3
وي�سبق  2018م،  دي�سمرب   10-8
امل���ؤمت��ر ال��ع��دي��د م��ن ور����ش العمل 

العلمية،  والنقا�سات  واملحا�سرات 

االأمريكية  االأكادميية  �ستك�ن  كما 

جلراحة العظام »AAOS« م�ساركاً 

رئي�سياً يف امل�ؤمتر الأول مرة يف تاريخ 

اجلمعية.

ي�ستعر�ش امل�ؤمتر على مدار ثالثة 

اأيام اأحدث ما ت��سلت اإليه االأبحاث 

والتقنيات احلديثة يف جمال جراحة 

داخل  من  خ��رباء  مب�ساركة  العظام 

وخ����ارج امل��م��ل��ك��ة، ك��م��ا اأن امل���ؤمت��ر 

التخ�س�سات  جل��م��ي��ع  خم�����س�����ش 

بتخ�س�ش  ال�سلة  ذات  ال�سحية 

من  ومعتمد  العظام  وط��ب  جراحة 

للتخ�س�سات  ال�����س��ع���دي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

تعليم  �ساعة   30 ب���اق��ع  ال�سحية 

طبي م�ستمر.

واأو����س���ح ال��دك��ت���ر ع��ب��دال��ع��زي��ز 

اإدارة اجلمعية  رئي�ش جمل�ش  العمر 

ورئي�ش  العظام  جلراحة  ال�سع�دية 

هذا  اأن  للم�ؤمتر  املنظمة  اللجنة 

رف��ع  اإىل  ي��ه��دف  العلمي  امل���ؤمت��ر 

اآخر  ح���ل  واملعرفة  العلم  م�ست�ى 

امل�����س��ت��ج��دات يف جم����ال ج��راح��ة 

ال��ع��ظ��ام واالط������الع ع��ل��ى اأح����دث 

اآخ��ر  وم���اك��ب��ة  احل��دي��ث��ة  التقنيات 

ال��ع��ل��م��ي��ة، ك��م��ا يهدف  ال��ت��ط���رات 

اأطباء  ق���درات  تنمية  اإىل  امل���ؤمت��ر 

تبادل  خ��الل  من  العظام  وجراحي 

اخل�����ربات امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة مع 

العامل يف  خمتلف اخلرباء من دول 

جمال طب وجراحة العظام.

يعزز  امل�ؤمتر  اأن  العمر  د.  واأك��د 

ف��ر���ش ال��ت��ف��اع��ل وال��ت���ا���س��ل بني 

االأط��ب��اء من داخ��ل وخ��ارج اململكة 

نقل  يف  وي�سهم  ال�سع�دية  العربية 

اخلربة واال�ستفادة من التجارب من 

االأبحاث  وطرح  املحا�سرات  خالل 

وور�ش العمل املقامة يف هذا ال�ساأن.

بت�سجيع  اجلمعية  باهتمام  ون���ه 

وبتخ�سي�ش  وال��ب��اح��ث��ني،  ال��ب��ح��ث 

ومناق�سة  لعر�ش  امل�ؤمتر  من  ج��زء 

امل�ساركة،  االأب��ح��اث  من  كبري  ع��دد 

ومنح ج�ائز قيمة لالأبحاث الفائزة 

باملراتب الثالث االأوىل.

امل�ؤمتر  برنامج  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

املحاور  من  العديد  �سي�سم  العلمي 

ما بني ور�ش عمل  و�سيك�ن متن�عاً 

ومناظرات  وحم��ا���س��رات  ون���دوات 

ملناق�سة  جل�سات  وك��ذل��ك  علمية، 

امل�سابقة  �سمن  العلمية  االأوراق 

العلمية لالأبحاث املقدمة.

انطالق مؤتمر الجمعية السعودية لجراحة 
العظام.. السبت القادم

تكريم مساعد وكيل الجامعة 
للمشاريع

ن�����ظ�����م�����ت 

اجلامعة  وكالة 

ل���ل���م�������س���اري���ع 

تكرميياً  حفاًل 

وت������دي�����ع�����ي�����اً 

ل�����ل�����دك�����ت������ر 

ع��ب��دال��رح��م��ن 

ب��������ن ع����م����ار 

مب����ن����ا�����س����ب����ة 

ان���ت���ه���اء ف���رة 

بال�كالة  عمله 

م�ساعداً ل�كيل اجلامعة للم�ساريع، وذلك بح�س�ر وكيل اجلامعة للم�ساريع 

ومدراء العم�م ومدراء االإدارات بال�كالة.

وقدم وكيل اجلامعة للم�ساريع �سكره وتقديره للدكت�ر »بن عمار« على 

فرة عمله بال�كالة والتي ا�ستمرت لقرابة �ستة اأع�ام، م�ستعر�ساً جه�ده 

اإ�سرافه على بع�ش  ومبادراته التط�يرية يف رفع م�ست�ى االأداء من خالل 

االإدارات بال�كالة. بدوره ثمن د. »بن عمار« مبادرة وكيل اجلامعة للم�ساريع 

ي�ستمر  اأن  متمنياً  احلفل،  لهذا  اإقامتهم  على  بال�كالة  االإدارات  وم��دراء 

الت�ا�سل معهم لكل ما من �ساأنه خدمة اجلامعة ب�سكل عام ووكالة اجلامعة 

للم�ساريع ب�سفة خا�سة.
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نظمته وكالة اجلامعة ل�شوؤون الطالبات وعمادة التطوير واجلودة

مدير الجامعة يفتتح فعالية »إنجاز بجودة«
د. العمر: اجلامعة مهتمة با�شت�رشاف امل�شتقبل وتعزيز الإنتاجية ون�رش ثقافة اجلودة

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

م�ضاء الثالثاء املا�ضي وبح�ضور وكيلة اجلامعة ووكالء 

للتقومي  الوطني  للمركز  التنفيذي  وامل��دي��ر  اجلامعة 

والع���ت���م���اد الأك����ادمي����ي وع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات وال���ع���م���ادات 

املدينة  »اإجن��از بجودة«، وذل��ك يف  افتتاح لقاء  امل�ضاندة، 

اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات، وال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه ك���ل م���ن وك��ال��ة 

اجلامعة ل�ضوؤون الطالبات وعمادة التطوير واجلودة.

حراك تطويري

تالها  احلكيم،  الذكر  من  اآي��ات  بتالوة  اللقاء  ب��داأ 

عر�ش فيدي� تعريفي للقاء »اإجناز بج�دة«، بعدها كلمة 

ترحيبية لرئي�سة اللجنة املنظمة ووكيلة عمادة التط�ير 

واجل�دة الدكت�رة دارة الدي�سي، ثمنت فيها ما حتظى به 

املدينة اجلامعية للطالبات من رعاية كرمية من معايل 

ا�ستمرار  تدعم  التي  الفعاليات  لكافة  اجلامعة  مدير 

احلراك التط�يري للجامعة.

مبادرة طموحة

واأو�سحت اأن »اإجناز بج�دة« بدورته الرابعة ه� نتاج 

لت�سليط  للطالبات  اجلامعية  املدينة  اأطلقتها  مبادرة 

اأه��داف��ه��ا  ال��ت��ي حتقق  اأه���م االإجن�����ازات  ال�����س���ء على 

وتتما�سى مع اأهداف اخلطة اال�سراتيجية جلامعة امللك 

�سع�د وروؤية اململكة2030، ويتم خاللها عر�ش اأبرز ما 

ُحقق من اإجنازات يُفخر بها من درا�سات واأبحاث علمية 

وح�سد ج�ائز عاملية وبراءات اخراع ومبادرات اإبداعية 

واعتماد اأكادميي وتط�ير اإداري داعم واإنتاج علمي.

جودة احلياة

بالدور  اإمي��ان��اً  اأن��ه  املنظمة  اللجنة  رئي�سة  ون�هت 

يف  املجتمعية  واالأن�سطة  اللقاءات  ه��ذه  تقدمه  ال��ذي 

تعزيز ال�الء واالنتماء جتاه ال�طن بني من�س�بات املدينة 

حتت  م�ساحب  معر�ش  ط��ل��ق 
ُ
اأ للطالبات،  اجلامعية 

الروؤية  برامج  اأحد  يحقق  والذي  احلياة«  »ج�دة  �سعار 

الطم�حة لل�طن لتح�سني ج�دة احلياة يف اململكة وه� 

برنامج »ج�دة احلياة 2020«.

الت�ضنيف املوؤ�ض�ضي

الدكت�رة  الطالبات  ل�س�ؤون  األقت وكيلة اجلامعة  كما 

منذ  حتقق  ما  فيها  ا�ستعر�ست  كلمة  العي�سى  اإينا�ش 

وق��ال��ت:  للطالبات.  اجل��ام��ع��ي  احل���رم  اإىل  االن��ت��ق��ال 

جمعنا  وال��ذي  امل�ؤ�س�سي«  »االعتماد  حتقيق  ا�ستطعنا 

انتقالنا  بخطة ا�سراتيجية م�حدة ولغة م�حدة، ومنذ 

اإىل احلرم اجلامعي التزمنا بالعمل امل�ؤ�س�سي مما جعلنا 

نط�ر نظاماً اأ�سميناه »الت�سنيف امل�ؤ�س�سي« لي�حد اللغة 

حققت  حيث  االأخ���رى،  ل����الإدارات  املخرجات  وي���ح��د 

امل�ؤ�سرات لغة م�سركة للجميع.

مر�ضد وطني للمراأة

طم�حاتنا  اأ�سبحت  تط�رنا  بعد  العي�سى:  واأ�سافت 

تنم� معنا بت�ا�سع وقمنا ببناء م�ؤ�سرات ب�سيطة وكربت 

ونتج عنها لت�سبح بيت اخلربة جامعة امللك �سع�د بعن�ان 

»املر�سد ال�طني للمراأة« وبنينا م�ؤ�سرات لتخدم متخذي 

تخت�ش  التى  الت�سريعية  وال�سيا�سات  واملرجعية  القرار 

واختتمت  عليهم،  وانعكا�ساتها  اأثرها  ومتابعة  باملراأة 

العي�سى كلمتها بت�جيه ال�سكر اجلزيل للح�س�ر الكرمي 

والدوؤوب  واملخل�ش  امل�ستمر  وقيادات اجلامعة ودعمهم 

للنه��ش بتقدم ورقي خمرجاتنا امل�ستقبلية.

تعزيز الإنتاجية

رحب  كلمة  اجلامعة  مدير  معايل  األ��ق��ى  ذل��ك  بعد 

انطالًقا من  ياأتي  اللقاء  اإن هذا  وقال  فيها باحل�س�ر، 

حر�ش اجلامعة على عملها اجلاد نح� حتقيق اأهدافها 

اال�سراجية امل�ستمدة من روؤية اململكة 2030 للم�ساهمة 

يف حتقيق الريادة العاملية نح� جمتمع املعرفة من خالل 

اأن  معاليه  واأك��د  التط�يرية،  املبادرات  من  عدد  تنفيذ 

اخلطط  وو�سع  امل�ستقبل  با�ست�سراف  مهتمة  اجلامعة 

اجل���دة  ثقافة  ون�سر  االإنتاجية  تعزز  التي  واالأه���داف 

وتتما�سى مع املبادئ واخلطط والت�جهات.

ا�ضتثمار الطاقات

وقال اإننا ن�سهد الي�م تعاون اأذرع اجلامعة للت��سل اىل 

امل�اهب  لتنمية  املرج�ة  والت��سيات  الالزمة  املخرجات 

وا�ستثمار الطاقات الكامنة عند املراأة ومتكينها للح�س�ل 

على الفر�ش املنا�سبة لبناء م�ستقبلها وامل�ساركة يف �س�ق 

واملجتمعية،  االقت�سادية  التنمية  يف  واالإ�سهام  العمل 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ملقام  �سكره  معاليه  وق��دم 

وويل عهده االأمني على ما يقدمانه من رعاية واهتمام 

باملراأة والتعليم والدعم ال�سخي للجامعة وم�ساندتها لكل 

براجمها واأن�سطتها.

تكرمي الفائزين

بعد ذلك كرم معايل مدير اجلامعة الفائزين بجائزة 

الكليات  1439/1438ه� من  لعام  امل�ؤ�س�سي  الت�سنيف 

اجلامعية  املدينة  يف  امل�ساندة  واالإدارات  والعمادات 

للطالبات، حيث حازت اإدارة املتابعة الن�سائية على املركز 

لالعتماد  االأول  املركز  على  االأ�سنان  وكلية طب  االأول، 

امل�ؤ�س�سي، وكذلك تكرمي الرعاة امل�ساركني، ويف اخلتام 

قام معاليه واحل�س�ر بج�لة داخل املعر�ش امل�ساحب.

د. العي�شى: طموحاتنا تنمو معنا ونتج عنها بيت 

اخلربة بعنوان »املر�شد الوطني للمراأة«

د. الدي�شي: الفعالية ت�شتعر�ض الإجنازات التي 

تتما�شى مع خطة اجلامعة وروؤية اململكة2030

الأكادميية الأمريكية جلراحة العظام »AAOS« م�شارك رئي�شي

مدير اجلامعة يكرم اأحد الفائزين باجلائزة

د. العمر

د.بن عمار يت�ضلم درع التكرمي

جانب من احل�ضور للفعالية



تغطية: عبدالرحمن املن�صور

ب��رع��اي��ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 

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

الريا�ض،  منطقة  اأم��ر  عبدالعزيز 

اف����ت����ت����ح م�����ع�����ايل م�����دي�����ر اجل���ام���ع���ة 

ال����دك����ت����ور ب���������دران ال���ع���م���ر الث���ن���ن 

»م�ستقبل  م��وؤمت��ر  اأع���م���ال  امل��ا���س��ي، 

التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  التخ�س�سات 

كلية  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي   »2030 ن��ح��و 

العلوم الطبية التطبيقية بالتعاون 

قاعة  وذل��ك يف  الطبية،  املدينة  مع 

امللك في�سل للموؤمترات بالريا�ض.

من�سة م�سرتكة

واأو�صح الدكتور العمر، اأن املوؤمتر 

جامعة  اإدراك  م��ن  ان��ط��اق��اً  ي��اأت��ي 

ا�صت�صراف  ب��اأه��م��ي��ة  ���ص��ع��ود  امل��ل��ك 

نحو  طريق  خارطة  وو�صع  امل�صتقبل 

التخ�ص�صات  من  التامة  اال�صتفادة 

الطبية التطبيقية، اإىل جانب عر�ض 

من�صة  واإيجاد  البحثية  امل�صتجدات 

التعليمية  املوؤ�ص�صات  بني  م�صرتكة 

ال�صحية و�صوق العمل، لتحقيق تبادل 

املعرفة وا�صتك�صاف اخلربات املتعلقة 

الطبية  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات  مب�صتقبل 

�صعياً  ومهنياً،  اأكادميياً  التطبيقية 

نحو حتقيق روؤية اململكة 2030 فيما 

يخ�ض القطاع ال�صحي وكوادره.

كفاءة الأداء

ك��ف��اءة  م��ف��ه��وم  تطبيق  اأن  وب���ني 

من  ال�صحية  امل��ن�����ص��اآت  يف  االأداء 

وت�صجيع  الفاعلية  تاأ�صيل  خ��ال 

ث���ق���اف���ة اجل�������ودة مي���ك���ن امل������وارد 

م�صتقبل  اإىل  و����ص���والً  ال��ب�����ص��ري��ة 

ملواجهة  ال�صحية  للخدمات  اأف�صل 

التحديات، مبا يحقق البيئة ال�صحية 

املثلى يف املجتمع، ويدعم التطلعات 

حتقيقها  اإىل  اجلامعة  ت�صعى  التي 

عرب هذه املوؤمترات، م�صرياً اإىل اأن 

االأبحاث  اأح��دث  ي�صتعر�ض  املوؤمتر 

�صعياً  العلمية،  واالأوراق  ال�صحية 

لتحقيق الوعي املجتمعي فيما يتعلق 

التطبيقية،  الطبية  بالتخ�ص�صات 

خا�صة واأن حكومتنا الر�صيدة لطاملا 

حر�صت على تطوير جماالت القطاع 

ا�صرتاتيجية  خ��ال  م��ن  ال�صحي، 

ال�صحية  اخلدمات  تقدمي  ت�صمن 

بجودة عالية و�صاملة.

موؤ�سرات النجاح

من  العمر:  ب��دران  الدكتور  وقال 

ا�صرتاتيجية  جناح  موؤ�صرات  دالئل 

امللحوظ  التطوُر  ال�صحية  اململكة 

مما  ال�صحية،  الرعاية  م�صتوى  يف 

اأدى اإىل ارتفاع متو�صط عمر الفرد 

اإىل  اإ�صافًة  عاماً،   74 اإىل  املتوقع 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  اح��ت�����ص��ان  ذل���ك 

للرعاية  ق��ط��اع  الأك���رب  ال�����ص��ع��ودي��ة 

ال�صحية بني دول اخلليج، م�صتحوذة 

اإنفاق  على نحو %48 من اإجمايل 

الرعاية  على  اخلليجية  احلكومات 

ال�صحية، بتكلفة من املتوقع اأن ت�صل 

2020؛  ع��ام  دوالر  مليار   40 اإىل 

كما تعتزم اململكة اإن�صاء مدن طبية 

جديدة حيث خ�ص�صت لها ميزانية 

ت�صل اإىل نحو 4.3 مليارات دوالر، 

ا���ص��ت��م��رار اهتمام  ي��وؤك��د  وه���و م��ا 

حكومة خادم احلرمني ال�صريفني - 

اأجل  من  القطاع  بهذا   - اهلل  رعاه 

مواطني  وتطلعات  اأهدافه  حتقيق 

هذا البلد املبارك.

دعم حكومي �سخي

ن�صهد  اإننا  املدير:  معايل  واأ�صاف 

ب�صكل  الدولة  قطاعات  تكاتف  اليوم 

الفت للتو�صل اإىل املخرجات الازمة 

م�صتقبل  لتطوير  املرجوة  والتو�صيات 

التخ�ص�صات الطبية التطبيقية، رافعاً 

ال�صريفني،  احل��رم��ني  خل���ادم  �صكره 

و�صمو ويل عهده االأمني - حفظهما اهلل 

- على ما يقدمانه من رعاية واهتمام 

الطبي  والتعليم  ال�صحي  بالقطاع 

للمدينة  ال�صخي  ولدعمهما  باململكة، 

وال�صحية  الطبية  والكليات  الطبية 

بجامعة امللك �صعود وم�صاندتهم الدائمة 

لكل براجمها واأن�صطتها. كما قدم �صكره 

ل�صمو اأمري منطقة الريا�ض على دعمه 

الدائم وامل�صتمر لهذه اجلامعة، وملعايل 

الأعمال  متابعته  على  التعليم  وزي���ر 

جامعة امللك �صعود وم�صاندته امل�صتمرة 

لها، راجياً للم�صاركني يف املوؤمتر النجاح 

والتوفيق.

مواكبة الروؤية

اللجنة  اأك���د رئ��ي�����ض  م��ن ج��ان��ب��ه 

التنفيذية للموؤمتر عميد كلية العلوم 

اآل  يزيد  الدكتور  التطبيقية  الطبية 

اجلامعي  التعليم  اأن جمال  ال�صيخ، 

روؤية  مواكبة  واج��ب  عليه  ال�صحي 

تخريج  ع��رب  امل�صتقبلية  اململكة 

ال��ق��ادرة  املوؤهلة  الوطنية  ال��ك��وادر 

ع��ل��ى حت��م��ل امل�����ص��وؤول��ي��ة وت��ق��دمي 

اخلدمات ال�صحية ب�صكل يتواءم مع 

اأهداف الروؤية. وبني اأن تخ�ص�صات 

التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية 

اأ�صا�صية يف  وركيزة  ومتباينة  كثرية 

ب�صكل  تتطور  �صحية  منظومة  اأي 

�صريع ومطرد يف اجلوانب العلمية. 

وقال: نحن نعي�ض يف مرحلة تتطلب 

روؤي���ة  لتحقيق  اجل��ه��ود  ت�����ص��اف��ر 

�صراكتنا  اأتت  ولذا   ،2030 الوطن 

مع املدينة الطبية اجلامعية بجامعة 

امللك �صعود.

دور فاعل

واأفاد الدكتور اآل ال�صيخ اأن كلية 

بجامعة  التطبيقية  الطبية  العلوم 

امللك �صعود التي �صت�صتكمل عامها 

تاأ�صي�صها  منذ  حر�صت  االأرب��ع��ني، 

على مواكبة التطور يف التخ�ص�صات 

العمل  ���ص��وق  وح���اج���ة  ال�����ص��ح��ي��ة 

ومراجعة كل براجمها ب�صكل دوري، 

تخ�ص�صات  الأهمية  منها  اإدراك����اً 

العلوم الطبية التطبيقية، واأ�صار اإىل 

الدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة 

ال�صحية  للتخ�ص�صات  ال�صعودية 

ب�صكله  ال�صحي  العمل  تنظيم  يف 

للتوا�صل  الدائمة  ومبادرتهم  العام 

اآلية  لتطوير  ال�صحية  الكليات  مع 

ال�صعوبات،  ك��ل  وتذليل  ال��ت��ع��اون 

لت�صليط  ياأتي  املوؤمتر  اأن  واأو�صح 

التخ�ص�صات  واق���ع  على  ال�����ص��وء 

ودرا�صة النموذج ال�صعودي يف هذا 

االإطار وعر�ض �صبل تطويره.

اأولوية وطنية

الرئي�صة  اجلل�صة  تناولت حماور 

مو�صوعات  ع��دة  االأول  ال��ي��وم  يف 

لواقع  ت�صخي�صية  »ن��ظ��رة  منها: 

احل��ايل  التطبيقية  الطبية  امل��ه��ن 

و»احللول  امل�صتقبلي«،  واالحتياج 

املطروحة واآلية التنفيذ«، و»املواءمة 

بني احتياج �صوق العمل التخ�ص�صي 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  امل���ه���ن  يف 

وال��ت��خ�����ص�����ص��ات امل���ط���روح���ة يف 

و»االأولويات  ال�صعودية«،  اجلامعات 

 ،»2030 روؤي���ة  لتحقيق  الوطنية 

اجلل�صات  حم���اور  تطرقت  فيما 

العلمية اإىل »التكامل والتوافق بني 

واالأك��ادمي��ي��ة«  ال�صحية  املنظومة 

ال�صحيني«  امل��م��ار���ص��ني  و»ت��اأه��ي��ل 

ال�صحية  الرعاية  نظام  و»حت�صني 

تكاملي«  ���ص��ح��ي  ف��ري��ق  ق��ب��ل  م��ن 

ال�صخ�صية  الطبية  الرعاية  و»نظام 

من »اجلينات« اإىل ال�صحة العامة« 

امل��راأة«  و»�صحة  بعد«  عن  و»الطب 

ودورها  الطبية  االأجهزة  و»هند�صة 

يف م�صتقبل الرعاية ال�صحية«.
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نظمته كلية العلوم الطبية التطبيقية بالتعاون مع املدينة الطبية

مؤتمر »مستقبل التخصصات« منصة مشتركة
بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل

د. العمر: التطور الملحوظ في مستوى الرعاية مؤشر لنجاح 
استراتيجية المملكة الصحية

د. آل الشيخ: المؤتمر فرصة لدراسة النموذج الصحي 
السعودي واستعراض سبل تطويره

ورش عمل ومعرض مصاحب
التخ�ص�صات  »م�صتقبل  موؤمتر  اأعمال  هام�ض  على 

الطبية التطبيقية نحو 2030« مت عقد جمموعة من 

ور�ض العمل ناق�صت عدة مو�صوعات عامة وتخ�ص�صية 

احليوية،  الطبية  العلوم  بتخ�ص�صات  اأهمية  ذات 

واملنهج  وامل��ر���ض،  ال�صحة  يف  الغذائية  كاملقايي�ض 

املتكامل يف الت�صخي�ض ال�صريري والعاج، وتطبيقات 

الطب احليوي املتقدمة للطب ال�صخ�صي، والوقاية من 

االإ�صعاع يف من�صاآت تقدمي الرعاية ال�صحية. كما �صهد 

املوؤمتر معر�صاً م�صاحباً مب�صاركة عدد من ال�صركات 

الطبية باململكة.

جانب من احل�سورد.العمر يفتتح املعر�ض امل�ساحب



د�ّشن عميد كلية الرتبية الدكتور 

ف��ه��د ال�����ش��اي��ع م����وؤخ����راً امل��ج��ل�����س 

الإدارة  بق�شم  الطالبي  الإ�شت�شاري 

الرتبوية، بح�شور وكالء الكلية وعدد 

هيئة  واأع�شاء  الأق�شام  روؤ�شاء  من 

املجل�س  بالكلية وم�شت�شار  التدري�س 

الدكتور �شعود العمري وكيل عمادة 

الطالبية  للخدمات  الطالب  �شوؤون 

املنتظمني  وطالباته  الق�شم  وطالب 

وعدد من خريجي الق�شم.

عر�شاً  التد�شني  حفل  ت�شّمن 

واأه��داف��ه  املجل�س  ل��ف��ك��رة  م��رئ��ي��اً 

الأ�شتاذة  قدمته  واأعماله،  وجلانه 

منال اآل عثمان.

اإبراهيم  الدكتور  اأك��د  جهته  من 

الرتبوية  الإدارة  الداود رئي�س ق�شم 

اجلوانب  ربط  على  الق�شم  حر�س 

من  وذل��ك  بالتطبيقية،  التعليمية 

اأع��م��ال  يف  الطلبة  اإ���ش��راك  خ��الل 

امل�شاركة  املجل�س املختلفة من مبداأ 

يف ات��خ��اذ ال��ق��رار، واأ���ش��ار ال���داود 

الهدف  يحقق  التوجه  هذا  اأن  اإىل 

بيئة  »توفري  للجامعة  ال�شرتاتيجي 

تعليمية داعمة وحمفزة«

�شكره  ال�����داود  ال��دك��ت��ور  وق����دم 

امل�شتمرة  الكلية على رعايته  لعميد 

وعلى  ومبادراته،  الق�شم  لفعاليات 

دعمه للمجل�س ال�شت�شاري الطالبي 

من  ال��ع��دي��د  لتقدمي  يتطلع  ال���ذي 

املعززة  والأعمال  النوعية  املبادرات 

خالل  من  وتطلعاته  الق�شم  لأدوار 

فيه  امل�����ش��ارك��ة  ال��ط��الب��ي��ة  النخبة 

والداعمة له.

من جانبه اأكد عميد كلية الرتبية 

ق�شم  اأن  ال�����ش��اي��ع  ف��ه��د  ال��دك��ت��ور 

العمل  ميدان  اأمد  الرتبوية  الإدارة 

الرتبوي والتعليمي بقيادات متميزة، 

ونعول على طالب وطالبات الق�شم 

تطلعات  يحقق  مبا  التميز  موا�شلة 

روؤية  يواكب  ومبا  الر�شيدة  قيادتنا 

اململكة 2030.

الدكتوراه  طالبة  اأك��دت  بدورها 

نيابة  كلمتها  يف  الف�شلي  فاطمة 

زمالءها  اأن  املجل�س  اأع�����ش��اء  ع��ن 

جد  بكل  عملوا  املجل�س  اأع�����ش��اء 

الدكتور  امللهم  قائدهم  مع  واجتهاد 

م��دى ثالثة  ال���داود على  اإب��راه��ي��م 

اأ�شهر لإعداد وثيقة املجل�س؛ مقدمة 

ولأع�شاء  الق�شم  لرئي�س  ال�شكر 

الطلبة  ولزمالئها  التدري�س  هيئة 

على اأعمالهم املتميزة التي بال �شك 

�شوف حتقق اأهداف املجل�س.

ويف ختام احلفل كرم عميد الكلية 

امل�شاركني،  الطلبة  الق�شم  ورئي�س 

التد�شني عقد املجل�س  وعقب حفل 

التي  جل�شاته  اأوىل  ال���ش��ت�����ش��اري 

مت خ��الل��ه��ا ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأع��م��ال 

جدول  وحتديد  الطالبية،  اللجان 

خالل  م��ن  املقبلة  للفرتة  الأع��م��ال 

واللجان  للمجل�س  التنفيذية  اخلطة 

خ���الل ال���ع���ام ال���درا����ش���ي احل���ايل 

1440/1439ه�.

نظم كر�شي الأمري �شلطان بن عبدالعزيز للدرا�شات 

ال�شاملة  املكتبة  مهارات  يف  دورة  املعا�شرة  الإ�شالمية 

يوم  وذلك  التدري�س،  هيئة  واأع�شاء  والطالبات  للطالب 

الإ�شالمية  الدرا�شات  بق�شم  1440/3/5ه�،  الثالثاء 

بكلية الرتبية، مع نقل الدورة وامل�شاركة لق�شم البنات.

ا�شتخدام  مهارات  على  التعرف  اإىل  ال��دورة  وتهدف 

املميزات  ا�شتثمار  وطرائق  البحث،  يف  ال�شاملة  املكتبة 

ال�شاملة،  املكتبة  برنامج  على  تطراأ  التي  والتحديثات 

وكيفية ال�شتفادة منها من خالل كافة متطلبات البحث 

يف حمتوى املكتبة ال�شاملة. ا�شتمرت الدورة )5( �شاعات 

متوا�شلة، تخللها مناق�شات مع مقدم الدورة اأ. �شعيد اآل 

للمكتبة  املتنوعة  والإ�شدارات  التطبيقات  برمان، حول 

والطالبات  للطالب  عينية  جوائز  تقدمي  ومت  ال�شاملة، 

اإىل  اإ�شافة  جرير،  مكتبة  من  �شراء  ق�شائم  عن  عبارة 

عدد من اإ�شدارات الكر�شي ت�شجيًعا لهم على امل�شاركة 

وال�شتفادة من التقنية يف خدمة العلم والباحثني.

خالد  د.  الكر�شي  م�شرف  ق��دم  ال���دورة  ختام  ويف 

جتاوبه  على  ال���دورة  ملقدم  والتقدير  ال�شكر  القا�شم 

وتفاعله مع منا�شط وفعاليات الكر�شي، كما قدم م�شرف 

مع  تفاعلهم  على  والطالبات  للطالب  ال�شكر  الكر�شي 

الكر�شي  م�شرف  وج��ه  كما  ب��ه��ا.  واهتمامهم  ال���دورة 

الدرا�شات  ق�شم  ورئي�س  الكلية،  لعميد  والتقدير  ال�شكر 

الإ�شالمية، ووكيل عمادة البحث العلمي للكرا�شي البحثية 

واأع�شاء برنامج كرا�شي البحث على تعاونهم وجتاوبهم 

وتفاعلهم مع الدورة ملا يعود على طالب وطالبات العلم 

بالنفع والفائدة.

م�شلمي،  علي  الدكتور  �شارك 

امل�شرف على مكتب حتقيق الروؤية 

بجامعة امللك �شعود، يف جمل�س كلية 

العلوم، وذلك بدعوة من عميد كلية 

ال��داغ��ري،  نا�شر  الدكتور  العلوم 

العلوم،  اأع�شاء جمل�س كلية  والتقى 

حتقيق  مكتب  دور  ا�شتعر�س  حيث 

الروؤية يف العمل على حتول اجلامعة 

اإىل موؤ�ش�شة غري ربحية وما يتبعها 

من حتول يف النظام املايل من الدفع 

النقدي املبا�شر اإىل الدفع من خالل 

ال�شتحقاق واإن�شاء مكتب متخ�ش�س 

لتنويع امل�شادر، مع التاأكيد على عدم 

تاأثر برامج اجلامعة الأكادميية من 

خالل التحول التدريجي املدرو�س.

ترحيب  م�شلمي  الدكتور  واأو�شح 

يتم  م�شاريع  اأي  با�شتقبال  املكتب 

كلية  من�شوبي  خ��الل  من  تقدميها 

الكلية  جهود  مثمناً  العريقة،  العلوم 

تفعيل  على  حر�شهم  يف  وقيادتها 

امل�شتهدف  حتقيق  يف  الكلية  دور 

 2030 اململكة  روؤي���ة  ظ��ل  يف  منها 

وبرنامج التحول الوطني 2020.

ق��ام ع��دد من ط��الب الربنامج 

النتقايل لل�شنة الأوىل امل�شرتكة، 

يف اإطار خطة الأن�شطة الطالبية؛ 

بزيارة مركز م�شادر تعلم احلا�شب 

ع��م��ادة  مب��ب��ن��ى   »ITIC« الآيل 

ال�شنة الأوىل امل�شرتكة بالدرعية، 

ك���اأح���د ج���وان���ب اه��ت��م��ام��ه��م يف 

التطبيقية«  »احلو�شبة  تخ�ش�شهم 

والرتحيب  الطالب  ا�شتقبال  ومت 

بهم وتعريفهم بالأق�شام الرئي�شية 

للمركز، والتي �شملت؛ ق�شم املكتبة 

ال��رق��م��ي��ة، وق�����ش��م ال��ربجم��ي��ات، 

وق�شم الأجهزة »العتاد« ثم املدرج 

�شرح  مت  كما  للمركز،  الداخلي 

يف  الآيل  احلا�شب  اأج��ه��زة  تطور 

مراحله املختلفة ونظم ت�شغيله.

عر�س  مت  ال��زي��ارة  نهاية  ويف 

ابتكرها  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع  بع�س 

على  وحثهم  ال��ط��الب،  زم��الوؤه��م 

املركز من  ال�شتفادة من خدمات 

اأجل تطوير مهاراتهم التقنية.
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تدشين »االستشاري الطالبي« بقسم اإلدارة التربوية

كرسي الدراسات المعاصرة ينظم دورة في مهارات المكتبة

المشرف على تحقيق الرؤية يشارك في مجلس »العلوم«

»ITIC« طالب االنتقالي في مركز

د. التميمي تحضر الدورة 
السابعة لمجلس الشورى      

الدورة  من  الثالثة  ال�شنة  اأعمال  التميمي  اأمل  الدكتورة  ح�شرت 

ال�شريفني  احلرمني  خادم  افتتحه  والذي  ال�شورى،  ملجل�س  ال�شابعة 

الأول  ربيع   10 الثنني  يوم  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 

كلمته   � اهلل  رع��اه   � واألقى  2018م،  نوفمرب   18 املوافق  ه�   1440
ال�شافية بح�شور �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن 

عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع. وثمنت 

الدكتورة اأمل التميمي كل اجلهود التنظيمية للق�شم الن�شائي ملجل�س 

يعك�س �شورة  ن�شائية عالية، ومبا  كفاءات  يت�شمنه من  ال�شورى مبا 

ذهنية اإيجابية عن الطاقات الن�شائية يف العمل الربملاين. وخ�شت د. 

اأمل بال�شكر الأ�شتاذة ر�شا بنت عبدالرحمن ال�شبيلي مديرة العالقات 

العامة والإعالم يف الق�شم الن�شائي باملجل�س، م�شيدة بتجربتها كاأول 

ا�شتمرت  والتي  ال�شورى،  مبجل�س  الربملاين  العمل  متار�س  موظفة 

ملا يقرب من ع�شر �شنوات، وكذلك �شاحبة ال�شمو الأمرية م�شاعل 

بنت فهد اآل �شعود م�شاعدة مديرة اإدارة العالقات والإعالم، وجميع 

موظفات الإدارة على جهودهن املميزة.

كرنفال ترفيهي لذوات االحتياجات

د. إيناس 
العيسى ضيفة 

»لقاء مع 
خبير«

د. عبدالملك الشلهوب إلى درجة 
أستاذ

على  باجلامعة  العلمي  املجل�س  قرار  �شدر 

ال�شلهوب  عبدالعزيز  بن  ترقيةد.عبدامللك 

الإع���الم  بق�شم  ال��ت��دري�����س  هيئة  »ع�شو 

ومدير مركز البحوث بكلية الآداب« اإىل 

درجة »اأ�شتاذ«.

كتبت: دالل اجلريذي

ثالثة  مدى  على  الكرنفال  فعالية  اخلا�شة  الحتياجات  نادي  اأطلق 

املركزية.  املكتبة  اأمام   1440/3/12  -  10 الفرتة  متتالية خالل  اأيام 

قامت الطالبات خالل الفعالية بعمل ركن للعبة »الببجي« ال�شهرية، وذلك 

اأخرى  األعاب  الهويل وعدة  األوان  واأي�ًشا  الأخرية،  الآونة  لنت�شارها يف 

للتنفي�س عن الطالبات من �شغوطات وعبء الدرا�شة والطاقات ال�شلبية.

الطلبة  برنامج  بني  م�شرتك  بتعاون 

الطلبة  ون����ادي  وامل��وه��وب��ني  امل��ت��ف��وق��ني 

املتفوقني واملوهوبني مت تنظيم لقاء »مع 

وذلك  ع�شرة،  احلادية  دورته  خبري« يف 

يوم اخلمي�س 14 ربيع الأول 1440ه� يف 

خالله  ومت  للطالبات،  اجلامعية  املدينة 

ا�شت�شافة الدكتورة اإينا�س العي�شى وكيلة 

اجلامعة ل�شوؤون الطالبات والأ�شتاذ بكلية 

بح�شور عدد  التطبيقية،  الطبية  العلوم 

التخ�ش�شات  من  اجلامعة  طالبات  من 

العلمية والطبية والإن�شانية.

ات�شم اللقاء باأجواء حوارية واأكادميية 

العي�شى  ال��دك��ت��ورة  وت��ط��رق��ت  م��ري��ة، 

التغيري،  �شناعة  ع��ن  للحديث  خالله 

واأهم الطرق للتغيري من نقطة النطالق 

كالإخال�س  وال�شعادة  النجاح  ومفاتيح 

وال��ع��ط��اء وغ��ريه��ا، وب��ع��د ذل���ك ت��ب��ادل 

واأجابت  الدكتورة  مع  النقا�س  الطالبات 

على جميع ت�شاوؤلتهن، ويف نهاية اللقاء 

للدكتورة  ال�شكر  الربنامج  اإدارة  قدمت 

خالل  املقدمة  جهودها  على  العي�شى 

هذا اللقاء.

�شورة جماعية خالل تد�شني »املجل�س اال�شت�شاري«

املجل�س ا�شتعر�س د�ر مكتب حتقيق الر�ؤية

الطالب خالل الزيارة
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االستثمار آليات  تبحث  النشر  دار 

لطلبة  بالكليات  التعريف  معرض  افتتاح 
المشتركة األولى 

باب  فتح 
لجائزة  التقديم 
األعمال« »ريادة 

الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  موافقة  �صدرت 

جائزة  على  التقدمي  باب  فتح  على  العمر  ب��دران 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ص��ع��ود ل��ري��ادة الأع���م���ال لأف�صل 

املتميزين  ال�صباب  لت�صجيع  وذلك  ري��ادي،  م�صروع 

الإبداع  القائم على  والإجن��از  العمل  موا�صلة  على 

والبتكار.

وتهدف اجلائزة اإىل دعم امل�صاريع ذات اجلدوى 

امل�صاريع  ع��دد  وزي���ادة  املجتمع،  يف  القت�صادية 

الريادية لطالب وطالبات اجلامعة، واإيجاد حراك 

يف  اجلامعة  وطالبات  طالب  بني  متميز  اإبداعي 

وتطوير  لحت�صان  اإ�صافة  الأعمال،  ري��ادة  جمال 

امل�صاريع املتميزة بني اأفراد املجتمع.

و�صرح الدكتور اإبراهيم احلركان امل�صرف العام 

امل�صتهدفة من  الفئة  اأن  الأعمال  ريادة  على معهد 

ال�صعودية  اجلامعات  وطالبات  اجلائزة هم طالب 

امل�صروعات  واأ�صحاب  الأع��م��ال  ورائ���دات  ورواد 

الت�صجيل  للراغبني  وميكن  واملتو�صطة.  ال�صغرية 

اإىل  1440ه�  الأول  رب��ي��ع   7 م��ن  ال��ف��رة  خ��الل 

ال��ت��ايل:  ال��راب��ط  1440ه� على  الآخ���ر  رب��ي��ع   15
.https://prize.ksualriyadah.com

القاصرين« أموال  »هيئة  وفد  تستقبل  والجودة  التطوير 

اجلامعة  مدير  معايل  برئا�صة 

عقد جمل�س  العمر  بدران  الدكتور 

اإدارة دار جامعة امللك �صعود للن�صر 

مكتب  اجتماعات  بقاعة  اجتماعه 

م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، وه��دف 

اأع�صاء  ح�صره  ال���ذي  الج��ت��م��اع 

ا�صتثمار  اآل��ي��ات  لبحث  املجل�س 

الإمكانات املتاحة بدار ن�صر جامعة 

اأ�ص�س  على  وتفعيلها  �صعود  امللك 

الالئحة  اأقرته  ما  وفق  ا�صتثمارية 

ناق�س  كما  ال��دار؛  لأعمال  املنظمة 

العلمية،  اللجنة  ت�صكيل  الجتماع 

الن�صر  اأعمال  م�صاريع  اإىل  اإ�صافة 

لأهداف  املقرحة حتقيقاً  النوعية 

ال����دار وال�����ص��راك��ات م��ع ال��ق��ط��اع 

من  انطالًقا  ذلك  وياأتي  اخلا�س، 

احلر�س على الرقي مبخرجات دار 

بحيث  للن�صر  �صعود  امللك  جامعة 

تكون ذراعاً ا�صتثمارياً للجامعة.

د���ص��ن وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ص��وؤون الأك��ادمي��ي��ة 

والتعليمية الدكتور حممد النمي موؤخراً فعاليات 

املعر�س التعريفي بتخ�ص�صات اجلامعة »م�صاري« 

الذي تنظمه عمادة ال�صنة الأوىل امل�صركة حتت 

رعاية مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر.

وقال النمي اإن املعر�س هو اأحد اأن�صطة برنامج 

الطلبة  تعريف  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  »م�����ص��اري«« 

بالتخ�ص�صات املوجودة يف كليات اجلامعة وفر�س 

اأن  واأك��د  والأق�صام،  الكليات  يف  املتاحة  العمل 

اجلامعة حري�صة كل احلر�س على اأن تكون جميع 

متطلبات  مع  متوائمة  وخمرجاتها  تخ�ص�صاتها 

�صوق العمل.

امل�صركة  الأوىل  ال�صنة  عميد  اأك��د  جهته  من 

الدكتور عبداملجيد اجلريوي اأن برنامج »م�صاري« 

وم�صاعدتهم  الطلبة  وت��وج��ي��ه  لإر���ص��اد  ي��ه��دف 

لهم  الأن�����ص��ب  الأك���ادمي���ي  التخ�ص�س  لتحديد 

ي�صاعدهم  كما  امل�صركة.  الأوىل  ال�صنة  بعد 

املتاحة  الأك��ادمي��ي��ة  امل��ج��الت  على  التعرف  يف 

انتباه  تلفت  التي  والأن�صطة  الربامج  ويقدم  لهم 

واهتمام الطلبة عن حتديد التخ�ص�س ويك�صبهم 

املهارات الالزمة.

وقال اجلريوي اإن »م�صاري« ي�صتمل اأي�ًصا على 

ووك��الء  عمداء  مع  املبا�صرة  اللقاءات  من  ع��دد 

وم�صوؤويل كليات اجلامعة من خالل الربنامج املعد 

لذلك يف كل كلية من كليات اجلامعة بالتن�صيق مع 

عمادة ال�صنة الأوىل امل�صركة، والتي يتم ت�صجيلها 

وبثها عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي مثل توير 

م�صاعدة  على  العمادة  حر�س  موؤكًدا  ويوتيوب؛ 

الطلبة على اختيار التخ�ص�س املنا�صب واملعرفة 

يتوافق  ومب��ا  ومتطلباته  العمل  ب�صوق  امل�صبقة 

اأجل حتديد  من  وذلك   ،2030 اململكة  روؤية  مع 

التخ�ص�س املنا�صب لقدرات الطالب وميوله.

الأوىل  ال�صنة  عمادة  وكيل  اأو�صح  جهته  من 

خملد  ال��دك��ت��ور  الطالبية  للخدمات  امل�صركة 

»م�صاري«  بالكليات  التعريف  معر�س  اأن  العنزي 

ممثلة  الطالبية  اخلدمات  وكالة  تنظمه  ال��ذي 

م�صاري  برنامج  �صمن  الطالبي  الإر�صاد  بوحدة 

مل�صتقبل اأف�صل؛ ت�صارك فيه جميع كليات اجلامعة 

وطالبها املتميزين للتعريف برباجمها واأق�صامها 

التي  الوظيفية  والفر�س  فيها  القبول  و�صروط 

تتوفر خلريجيها.

ب��رن��ام��ج »م�����ص��اري« يقدم  اإن  ال��ع��ن��زي  وق���ال 

الإر�صاد املهني املنا�صب لطبيعة الطالب وميولهم 

باختيار  لهم  ي�صمح  وخ�صائ�صهم، مبا  وقدراتهم 

املهنة والتخ�ص�س الذي يتنا�صب مع هذه القدرات 

ما  اإىل  بالإ�صافة  اخلا�صة،  وال��ق��درات  وامليول 

يقدمه »م�صاري كافيه« ب�صكل يومي للطالب يف 

اجلوانب الإر�صادية واملهنية للطالب والذي يعمل 

بكل ما  الطالب  اإم��داد  وفق خطة حمكمة على 

ميكن اأن ي�صاعدهم يف م�صريتهم التعليمية.

ا�صتقبلت عمادة التطوير واجلودة موؤخراً وفداً 

القا�صرين  اأموال  على  للولية  العامة  الهيئة  من 

بقاعة  اجتماع  عقد  مت  حيث  حكمهم،  يف  وم��ن 

الذي  الجتماع  وه��دف  بالعمادة،  الجتماعات 

نظام  على  للتعرف  الهيئة  رغبة  على  بناء  جاء 

اإدارة اجلودة، واآلية ال�صتفادة من خربات عمادة 

التطوير واجلودة يف هذا املجال.

واملهام  بالهيئة،  التعريف  الجتماع  ت�صمن 

التي تقوم بها، ومدى احتياجها لأنظمة اجلودة، 

التي  املتعددة  الدعم  اآليات  الجتماع  ناق�س  كما 

تقدمها عمادة التطوير واجلودة، وحر�س العمادة 

على التوا�صل امل�صتمر مع كافة موؤ�ص�صات املجتمع 

وتقدمي خدماتها لدعم هذه املوؤ�ص�صات.  ح�صر 

الجتما ع من جانب الهيئة كل من الأ�صتاذ �صعد 

العبي�صي مدير اإدارة التخطيط والتطوير الإداري، 

والأ�صتاذ عبدالعزيز الثاقب �صكرتري مدير اإدارة 

الإداري، ومن جانب عمادة  والتطوير  التخطيط 

التطوير  عمادة  وكيل  من  كل  واجل��ودة  التطوير 

ل�صوؤون  العمادة  وكيل  اجل��ودة،  ل�صوؤون  واجل��ودة 

املوا�صفات  ل�صوؤون  العمادة  وم�صت�صار  التطوير، 

للخطة  التنفيذي  املكتب  وع�صو  واملقايي�س، 

و�صكرتري   ،KSU 2030للجامعة ال�صراتيجية 

اجل��ودة،  ل�صوؤون  واجل��ودة  التطوير  عمادة  وكيل 

وممثل وحدة العالقات العامة والإعالم.

فعالية رياضية بمدينة 
الطالبات

»Hit it outdoor« حتت �شعار

شملت محاضرات وورش عمل

أنشطة لمنسوبات الجغرافيا 
بمركز الملك سلمان االجتماعي

كتبت: رغد احلمد

انطالقاً من روؤية اململكة 2030 والتي تهدف �صمن اأهدافها لرفع ن�صبة 

ومل�صاعدة  اإىل 40٪  من 13٪  اأ�صبوعياً  الأقل  مرة على  الريا�صة  ممار�صة 

قبيل  تواجههن  التي  الدرا�صية  ال�صغوط  من  التقليل  الطالبات يف  جمتمع 

فرة الختبارات، نظم النادي الريا�صي للطالبات باملدينة اجلامعية فعالية 

 hit it out« بعنوان  يومني  مدى  على  متنوعة  توعوية  تثقيفية  ريا�صية 

door«، وذلك اأمام املكتبة املركزية باملدينة اجلامعية للطالبات.
هدفت الفعالية لر�صيخ الريا�صة واأهميتها يف حياة الطالبة وامل�صاهمة 

الريا�صي  ال�صحي  الوعي  ورفع  والدرا�صي  العملي  التوتر  من  التخل�س  يف 

وبث روح احلما�س واملناف�صة بني الطالبات، وا�صتملت الفعالية على حمطات 

وتن�س  ال�صلة  وك��رة  والطائرة  القدم  وك��رة  املالكمة  ريا�صة  منها  ريا�صية 

الطاولة بالإ�صافة حل�ص�س ريا�صية متنوعة.

تثقيفياً �صحياً حول التغذية ودور  كذلك قدمت عيادة التغذية برناجماً 

العنا�صر الغذائية قبل وبعد ممار�صة التمرين، كما قدمت العيادة ا�صت�صارات 

غذائية للطالبات، وختمت الفعالية بعر�س مميز لريا�صة الهيب هوب من 

من  كبرياً  اإقبالً  الفعالية  ولقت   ،Black Armyو   Royalties فريقي 

الطالبات.

�صفر  �صهر  خالل  اجلغرافيا  بق�صم  التدري�س  هيئة  ع�صوات  �صاركت 

بتنظيم  الجتماعي،  �صلمان  امللك  مركز  يف  واجتماعية  علمية  باأن�صطة 

بوحدة  اجلغرافيا  ق�صم  وممثلة  املجتمع  خدمة  جلنة  مقررة  من  وتن�صيق 

ال�صراكة املجتمعية بكلية الآداب اأ. جهان اخلليف.

قدمت اأ. جمعة العني اأول م�صاركة بتاريخ 5 �صفر 1440، وهي عبارة 

عن حما�صرة علمية بعنوان »التلوث يف الأحياء الع�صوائية«، تلتها م�صاركة 

1440، ومتثلت  7 �صفر  بتاريخ  الغنيمي  بابطني وجنالء  وفاء  الأ�صتاذتني 

يف ور�صة عمل بعنوان »بيوتنا حدائق خ�صراء«، وت�صمنت حماورها مقدمة 

عن احلدائق، الهدف من احلديقة املنزلية، كيف ميكن اأن ت�صمم احلديقة، 

تزرع يف  التي  النباتات  اأن��واع  احلديقة،  ت�صميم  قبل  معرفتها  يجب  اأم��ور 

احلديقة املنزلية، نباتات الزينة وطرق رعايتها، اأق�صام نباتات الزينة، اأهم 

النباتات التي يجب عدم زراعتها يف احلديقة املنزلية ب�صبب �صميتها، العناية 

باحلديقة املنزلية، اأهم اجلهات الداعمة لإن�صاء احلدائق يف املنازل وكيفية 

العناية بها.

الطاقة  »م�صاهمة  بعنوان  عمل  بور�صة  اجلهني  اأم��اين  اأ.  �صاركت  كما 

وت�صمنت   ،1440 �صفر   14 بتاريخ  الوطني«  القت�صاد  دعم  يف  املتجددة 

اأنواع   ،2030 اململكة  روؤية  اأهداف  املتجددة،  بالطاقة  التعريف  حماورها 

الطاقات املتجددة، مقومات الطاقات املتجددة يف اململكة وخا�صة الطاقة 

للطاقة  اجلهات  بع�س  تطبيقات  ومميزاتها،  الكهرو�صوئية  ال�صم�صية 

املتجددة، وم�صاهمة الطاقة املتجددة يف دعم القت�صاد الوطني.

مذكرة تعاون بين المجتمع 
ومؤسسة وسم االستدامة

وق��ع��ت م��ذك��رة ت��ع��اون ب��ني كلية 

املجتمع وموؤ�ص�صة و�صم ال�صتدامة، 

وذلك انطالقاً من توجه كلية املجتمع 

لتبني مفهوم ال�صراكة املجتمعية يف 

جمال امل�صوؤولية الجتماعية والعمل 

التطوعي، وحتقيقاً للهدف اخلام�س 

جلامعة امللك �صعود املتمثل يف بناء 

اململكة  وروي���ة  ال��ت��وا���ص��ل،  ج�صور 

العربية ال�صعودية 2030.

ال�صتدامة  و�صم  موؤ�ص�صة  تعد 

املتخ�ص�صة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اإح����دى 

والتنمية  املجتمعية  امل�صوؤولية  يف 

امل�صتدامة وتطوير العمل الجتماعي 

والتنموي ولديها عدد من ال�صراكات 

النوعية  وامل�صاريع  ال�صراتيجية 

ال�صتثمارية، مما ينعك�س اإيجاًبا على 

القت�صادية،  التنمية  عجلة  تطوير 

اجلامعة  اإدارة  م��ن  وا���ص��ت�����ص��ع��اًرا 

كاأحد  املجتمع  بكلية  املناط  بالدور 

الأذرع الهامة للجامعة لتعزيز وبناء 

املجتمع ورغبة  التوا�صل مع  ج�صور 

العالقة  توطيد  يف  ال��ط��رف��ني  م��ن 

التنموي  ل��ل��ق��ط��اع  خ��دم��ة  بينهما 

اململكة  يف  واخل��ريي  والقت�صادي 

مت توقيع التفاقية، وقد مثل الكلية 

عميد  ال��زه��راين  عبداهلل  الدكتور 

كلية املجتمع ومثل املوؤ�ص�صة الرئي�س 

عبداملجيد  امل�صت�صار  التنفيذي 

الر�صوان.

عميد املجتمع ومدير و�شم اأثناء توقيع االتفاقيةد.العمر مرتئ�شًا اجتماع جمل�س اإدارة دار الن�شر

�شورة جماعية جتمع د.النمي وجمموعة م�شاري

وفدا التطوير واجلودة وهيئة اأموال القا�شرين اأثناء االجتماع
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�أحمد  �لدكتور  �لتعليم  وزي��ر  معايل  �أ���ش��اد 

�ل��ذي  �لأك��ادمي��ي  �لتعليم  مب�شتوى  �لعي�شى، 

من  �لإل��ك��رون��ي��ة  �ل�شعودية  �جل��ام��ع��ة  تقدمه 

�لذي  �ملدمج  بالتعليم  �ملعنية  بر�جمها  خ��ال 

�لعامل،  يف  �لعريقة  �جلامعات  معظم  تطبقه 

�جلامعة  تقدمه  �لذي  �لنموذج  هذ�  �أن  موؤكًد� 

يعد تعليًما فريًد� من نوعه يف �ململكة و�ملنطقة 

�لعربية وي�شتحق �لدعم �لكبري لتكمل �جلامعة 

�لإلكرونية ر�شالتها �لأكادميية.

و�أو�شح معاليه �أن �جلامعة �لإلكرونية تتميز 

من  �لعديد  ولديها  م�شرفة،  تعليمية  ب�شمعة 

من  ز�دت  �لتي  �لتعليمية  و�لكو�در  �لإمكانات 

متيزها وحر�شها على تقدمي �جلودة �لعالية يف 

�لتعليم عرب بر�مج �أكادميية لها �شمعتها �لدولية، 

مبدينة  �هلل،  بعون  �شتحظى  �جلامعة  �أن  مبيًنا 

يف  بالريا�ض،  �لرئي�ض  مقرها  يف  لها  جامعية 

خطوة �أوىل ترمي �إىل تعزيز مكانتها �لأكادميية 

�لر�شيدة  �لقيادة  طموحات  يلبي  �لذي  بال�شكل 

يف ظل روؤية �ململكة 2030.

جاء ذلك خال زيارة معاليه �لأ�شبوع �ملا�شي 

�لرئي�ض  �لإلكرونية  �ل�شعودية  �جلامعة  ملقر 

مبدير  معاليه  �لتقى  حيث  �لريا�ض،  مدينة  يف 

�جلامعة �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل  �مل��و���ش��ى، ووك��اء 

�جلامعة، وعمد�ء �لكليات، وعدد من من�شوبيها.

زي��ارة  �لتعليم خ��ال  وزي���ر  م��ع��ايل  و�ل��ت��ق��ى 

�جلامعة  من طاب  بعدد  �لإلكرونية  للجامعة 

مدير  ب�شحبة  و�شاهد  �ملحا�شر�ت،  قاعات  يف 

�لفر��شية  �لف�شول  �ملو�شى  �لدكتور  �جلامعة 

عن  وثائقًيا  فيلماً  �شاهد  كما  �ملدمج،  للتعليم 

�جلامعة وم�شريتها يف �لتعليم منذ ن�شاأتها عام 

خال  مذهل  تقدم  من  �شهدته  وم��ا  1432ه�، 
�لتعليمية  بر�جمها  يف  �لزمنية  �ل��ف��رة  ه��ذه 

وخمرجاتها �لوطنية.

حممد  �لأم����ري  �مل��ل��ك��ي  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ز�ر 

�حلرمني  خ��ادم  �شفري  عبد�لعزيز  بن  ن��و�ف  بن 

�ل�شريفني يف �ململكة �ملتحدة، وكالة وز�رة �لتعليم 

�ل���وز�رة  وك��ي��ل  ��شتقباله  يف  وك���ان  ل��اب��ت��ع��اث، 

لابتعاث �مل�شرف �لعام على �مللحقيات �لثقافية 

من  وعدد  �حلرب�ض  �شليمان  بن  جا�شر  �لدكتور 

�مل�شوؤولني يف وكالة �لبتعاث.

تاأتي  �لزيارة  هذه  �أن  �حلرب�ض  �لدكتور  و�أك��د 

يف �إطار �لتو��شل �لد�ئم �لذي يوليه �شفري خادم 

�لأم��ري  �ملتحدة  �ململكة  يف  �ل�شريفني  �حلرمني 

�لطاب  يخدم  ما  كل  ملتابعة  ن��و�ف  بن  حممد 

و�لطالبات �ملبتعثني و�ملبتعثات يف �ململكة �ملتحدة 

من نو�حي �أكادميية و�جتماعية و�أن�شطة طابية.

�شمو  مع  عقد  �لذي  �للقاء  �حلرب�ض  وو�شف 

�ل�شفري باأنه كان مثمر�ً للغاية حيث تطرق ملناق�شة 

عدة �أمور مهمة من �شمنها دعم �مللحقية �لثقافية 

يف لندن، وتطوير �أد�ئها �شمن م�شروع تعمل عليه 

�لبتعاث  وكالة  يف  �إنهم  �حلرب�ض  وقال  �لوكالة، 

��شتمعو� ملرئيات ومقرحات �شمو �لأمري حممد 

مع  �لتو��شل  عمليات  تطوير  ح��ول  ن���و�ف  ب��ن 

مع  �لعاقة  تطوير  وكذلك  و�لطالبات،  �لطاب 

موؤ�ش�شات �لبحث �لعلمي يف �ململكة �ملتحدة.

�جلهود  ت�شريحه  ختام  يف  �حلرب�ض  وثمن 

�حلرمني  خ��ادم  �شفارة  تبذلها  �لتي  �ملتو��شلة 

�شقيقاتها  م��ع  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  يف  �ل�شريفني 

دول  يف  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  ���ش��ف��ار�ت 

�ملبتعثني  �أم�����ور  وت�����ش��ه��ي��ل  خل��دم��ة  �لب��ت��ع��اث 

هي  و�لتي  �خلا�ض،  ح�شابهم  على  و�لد�ر�شني 

�لباد  ق��ادة  و�هتمام  دع��م  من  يقدم  ملا  �متد�د 

يحفظهم �هلل، لأبنائهم �ملبتعثني يف �خلارج.

لل�شباحة  �لثالث  �لتجمع  �ختتم 

�ل����ذي نظمه  و�ل��ت��ن�����ض �لأر����ش���ي 

للجامعات  �ل��ري��ا���ش��ي  �لحت�����اد 

جامعة  و��شت�شافته  �ل�شعودية 

�لإمام حممد بن �شعود �لإ�شامية 
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وق���د ح��ق��ق��ت ج��ام��ع��ة �لإم����ام 

عبد�لرحمن بن في�شل من �لدمام 

بطولة �ل�شباحة بعد ح�شولها على 

�ملركز �لأول، وجامعة �لإمام حممد 

بالريا�ض  �لإ���ش��ام��ي��ة  �شعود  ب��ن 

�مللك  وجامعة  �لثاين،  �ملركز  على 

ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ب��ج��دة ع��ل��ى �مل��رك��ز 

�لثالث.

�ل��ت��ن�����ض �لأر���ش��ي  ب��ط��ول��ة  ويف 

�لبطولة  �ملجمعة  جامعة  حققت 

�لأول،  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  بح�شولها 

بجدة  عبد�لعزيز  �مللك  وجامعة 

�مللك  وجامعة  �لثاين،  �ملركز  على 

���ش��ع��ود يف �ل��ري��ا���ض ع��ل��ى �مل��رك��ز 

�لثالث.

�لريا�شي  �لحت��اد  رئي�ض  وق��ام 

ل��ل��ج��ام��ع��ات �ل�����ش��ع��ودي��ة �ل��دك��ت��ور 

���ش��وؤون  وعميد  �لبقمي  ع��ب��د�هلل 

حممد  �لإم����ام  بجامعة  �ل��ط��اب 

�لأحمد  �أحمد  �لدكتور  �شعود  بن 

و�مل��ي��د�ل��ي��ات  �ل��ك��وؤو���ض  بت�شليم 

و�ل��ربون��زي��ة  و�لف�شية  �ل��ذه��ب��ي��ة 

و�جلو�ئز على �لفائزين يف �ملر�كز 

�لثاثة. كما مت تكرمي حكام بطولة 

حكماً   30 وع���دده���م  �ل�����ش��ب��اح��ة 

بقيادة �حلكم �لدويل حممد علي 

�لأر�شي  �لتن�ض  وحكام  �لعمري، 

�حلكم  بقيادة   30 �أي�شا  وعددهم 

�لدويل يو�شف �لطريف.

وق���د �أع�����رب رئ��ي�����ض �لإحت����اد 

د.  �ل�شعودية  للجامعات  �لريا�شي 

�لبقمي عن �شعادته بنجاح �لتجمع 

�لأر�شي  و�لتن�ض  لل�شباحة  �لثالث 

حكومية  جامعة   16 مب�����ش��ارك��ة  

�ل�شباحة،  يف  و174 لعباً  و�أهلية 

و15 جامعة و74 لعباً يف �لتن�ض 

وتربيكاته  تهانيه  مقدًما  �لأر�شي، 

للجامعات �لفائزة.

�لبطولة  م���در�ء  ��ا  �أي�����شً و�شكر 

م��دي��ر  �لأم�����ري  ع��ب��د�حل��م��ي��د  د. 

جباري  ود.علي  �ل�شباحة،  بطولة 

ود.  �لأر�شي،  �لتن�ض  بطولة  مدير 

�للجنة  رئي�ض  �ل�شلوي  عبد�لإله 

رئي�ض  �لعيار  تركي  ود.  �لفنية، 

من�شوبي  وكافة  �لإعامية،  �للجنة 

للجامعات  �ل��ري��ا���ش��ي  �لحت�����اد 

بطولتي  حكام  وك��اف��ة  �ل�شعودية 

�ل�شباحة و�لتن�ض �لأر�شي.

توج معايل مدير جامعة �لطائف 

�لدكتور ح�شام زمان فريق جامعة 

جنر�ن بكاأ�ض دوري �جلامعات »ب« 

و�مليد�ليات �لذهبية بعد فوزه على 

نظريه جامعة �لطائف بهدف دون 

مقابل يف �ملبار�ة �لنهائية للبطولة 

�لتي نظمها وي�شرف عليها �لحتاد 

�ل�شعودية  للجامعات  �لريا�شي 

يف م��و���ش��م��ه �ل��ت��ا���ش��ع ل��ب��ط��ولت��ه، 

�لطائف  جامعة  ملعب  على  وذلك 

�لريا�شي  �لحت��اد  رئي�ض  بح�شور 

�لدكتور عبد�هلل �لبقمي.

وح�����ش��ل��ت ج��ام��ع��ة �ل��ط��ائ��ف 

�ل��ث��اين و�مل��ي��د�ل��ي��ات  �مل��رك��ز  على 

جامعة  ف��ري��ق  وح�شل  �لف�شية، 

ب��ن في�شل  �لإم����ام ع��ب��د�ل��رح��م��ن 

بحلوله  �لربونزية  �مليد�ليات  على 

2-1 على  بفوزه  �لثالث  �ملركز  يف 

�لذي  �لباطن  حفر  جامعة  فريق 

حل ر�بعاً.

�لبقمي  عبد�هلل  �لدكتور  وقدم 

حل�شولها  جنر�ن  جلامعة  �لتهنئة 

على �للقب، ولبقية �لفرق �حلا�شلة 

على �ملر�كز �ملتقدمة.

وزير التعليم يشيد بمستوى التعليم في الجامعة اإللكترونية

سفير المملكة في لندن يزور وكالة االبتعاث

»الوعي الفكري« ينفذ برنامج 
»حصانة« لقيادات التعليم

بالتعاون مع رئا�سة اأمن الدولة وكلية نايف 

للأمن الوطني

نفذت وز�رة �لتعليم ممثلة مبركز �لوعي �لفكري وبالتعاون مع رئا�شة �أمن 

�لدولة ممثلة بكلية نايف لاأمن �لوطني، دورة برنامج »ح�شانة« لعدد من 

�لقياد�ت �لتعليمية من خمتلف �ملناطق �لتعليمية باململكة.

وتناولت �لدورة �أبرز مهدد�ت �لأمن �لوطني، قدمها �للو�ء ب�شام عطية، 

ومتركزت حول �إطاع قياد�ت �لتعليم على �أبرز �ملهدد�ت �لأمنية و�لفكرية، 

وتقدمي عدد من �ملفاهيم �ملتعلقة بالأمن �لوطني و�لتحديات �لتي تو�جهه، 

ودور �لتعليم  يف تفعيل ما يعزز �أمن �لوطن، و يغر�ض يف نفو�ض �أبنائه وبناته 

�ملو�طنة و�لولء حتت خمتلف �لظروف.

وتناول �ل�شق �لآخر من �لدورة موؤ�شر�ت معتنقي �لفكر �ملتطرف، قدمها 

على  �لتعرف  كيفية  على  و��شتملت  �ل�شايجي،  خليل  بن  حميد  �لدكتور 

خ�شائ�ض �لفئات و�لنماذج �لتي تنحى بهذ� �لجتاه، و�خلطر �لذي ت�شكله 

على مفهوم �لوحدة �لوطنية. 

وتاأتي هذه �لدورة وفق �لروؤية �جلديدة �لتي يتبناها مركز �لوعي �لفكري 

�أفكار  �لتعليم يف �لجتاه نحو خلق ثقافة موؤ�ش�شية تعنى بتح�شني  بوز�رة 

يف  �لعاملني  جميع  ودور  �ملد�ر�ض،  يف  و�لطالبات  �لطاب  وبناتنا  �أبنائنا 

�لتعليم للو�شول �إىل حتقيق �لأهد�ف �ملرجوة.

تتويج جامعة اإلمام الفيصل ببطولة السباحة والمجمعة بالتنس األرضي

.. وجامعة نجران تتوج بكأس قدم الجامعات »ب«

وعد باإن�ساء مدينة جامعية لها..

�لعليا م�شكلة  يو�جه عدد من �لباحثني وخا�شة طاب �لدر��شات 

�أي منهج �شوف يختارونه. ويعمدون لل�شوؤ�ل عن ذلك �ملنهج �ملنا�شب، 

وغالًبا ما تاأتي بع�ض �لإجابات غري دقيقة. وبالإ�شافة لذلك ل توجد 

مر�جع توثق تلك �لإجابات. من ما �شبق هل يبدو هذ� �ل�شوؤ�ل �شعباً؟ 

�لو�قع �أن �لأمر �أكرث ي�شًر� و�شهولة، فلو نظرنا �إىل �ملنهج �مل�شحي 

وهو منهج كمي، ف�شوف جند �أنه يعتمد يف ح�شوله على �لبيانات من 

لي�شل يف  مر�حل  عدة  على  بت�شميمه  �لباحث  يقوم  ��شتبيان  خال 

�لنهاية �أد�ة منا�شبة جلمع �لبيانات.

�لباحث  �أن  جند  كمي  منهج  �أي�شاَ  وهو  �لتجريبي  �ملنهج  يف  �أم��ا 

يعر�ض جمموعاته �لتجريبية ملوؤثر ما، وقبل ذلك يكون قد قام بقيا�ض 

قبلي ثم يقي�ض بعد �ملوؤثر قيا�ًشا بعدياً من خال مقيا�ض قام بت�شميمه 

وذلك �ملقيا�ض مرتبط باملوؤثر.

ناحظ يف كا �ملنهجني �لكميني �أن �لباحث قام باإعد�د �أد�ة جمع 

�لبيانات. و�ملبحوث قام بالإجابة عى تلك �لأ�شئلة فقط.

لكننا �إذ� تعاملنا مع منهج حتليل �مل�شمون ف�شوف جند �أن �لباحث 

مل يقم باإعد�د ��شتبيان لكنه قام بتفح�ض مادة موثقة، كالنظم و�للو�ئح 

بياناته  �ملو�د يقوم بجمع  �أو مقالت...�لخ، ومن خال تلك  �أو �شور 

وحتليلها. �إن �لباحث لي�شت لديه �أد�ة م�شبقة ولكنه يتعامل مع مو�د 

م�شبقة، ويعد حتليل �مل�شمون منهًجا  كمياً.

�إىل  ي�شتمع  �لباحث  �أن  تعاملنا مع منهج در��شة �حلالة جند  و�إذ� 

تلك  ت�شنيف  على  يعمد  ثم  �ملبحوث  له  يقدمها  �لتي  �لبيانات  كافة 

�لبيانات ثم يعمد لتحليلها، �أي �أن حتليل �لباحث للنتائج يعتمد وب�شكل 

رئي�ض على �ملبحوث، ويعد منهج در��شة �حلالة منهجاً كيفياً، وهناك 

�مل�شتهدفة  �جلماعات  منهج  مثل  �ملناهج  من  �لنوعية  هذه  من  كثري 

»�جلماعات �لبوؤرية« و�ملنهج �حلقلي. كل تلك �ملناهج و�لبيانات لدى 

مفرد�ت �لدر��شة.

�أو يكون  �لباحث  �أن يكون  �إما  �لبيانات  �أن م�شدر  مما �شبق جند 

مفرد�ت �لدر��شة.

�ل�شوؤ�ل  على  �لإجابة  يجب  للبحث  �ملنا�شبة  �ملناهج  لتقرير  �إذن 

�لتايل:

ما م�شدر �لبيانات، فاإذ� كان �مل�شدر هو �لباحث، فاأي من �ملناهج 

�لكمية يتم �لختيار ح�شب طبيعة �لبحث.

و�أما �إذ� كان م�شدر �لبيانات �ملبحوث فاأي من �ملناهج �لكيفية يتم 

�لختيار ح�شب طبيعة �لبحث.

للمزيد يرجى �لرجوع لكتابي مناهج �لبحث �ملي�شرة

منهج كمي أو منهج كيفي

أخطاء في المنهجية
أ. د. سعود الضحيان

أخطاء في المنهجية

dohayan@hotmail.com

د.العي�سى يطلع على برامج اجلامعة الإلكرتونية برفقة مديرها وعدد من من�سوبيها

�سمو الأمري يف اجتماع مع م�سوؤويل الوكالة
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في�صل  الدكتور  الق�صيم،  منطقة  اأميير  عقد 

بن م�صعل بن �صعود بن عبدالعزيز، لقاًء مفتوًحا 

»جتربتي  بعنوان  الق�صيم  جامعة  م�صرح  على 

الدكتور  اجلييامييعيية  مييدييير  بح�صور  احلييييياة«  يف 

مييدراء اجلهات  وعييدد من  الييداود،  عبدالرحمن 

احلكومية باملنطقة.

اللقاء،  بداية  الق�صيم، يف  وقّدم مدير جامعة 

ا�صتجابته  على  الق�صيم،  لأميير  وتقديره  �صكره 

للجامعة والتحدث عن جتربته باحلياة من خالل 

العلمية  الأميير  ب�صخ�صية  م�صيًدا  اللقاء،  هييذا 

والعملية، اإثر ذلك حتدث �صمو الأمر عن مولده 

العملية  ومنجزاته  درا�ييصييتييه  ومييراحييل  ون�صاأته 

والعلمية، وعرب عن �صعادته يف هذا اللقاء.

اأنني  اأفتخر  م�صعل:  بن  في�صل  الأميير  وقييال 

ال�صريفني،  احلرمني  بالد  من  �صعودي،  مواطن 

وحياته  طفولته  عيين  وحتيييدث  امل�صلمني،  قبلة 

�صعودي،  مواطن  كاأي  فيها،  ن�صاأ  التي  الب�صيطة 

اإذ ولد يف بيت طيني يف حي ال�صويلم بالريا�ض 

املربع  انتقل حلي  ثم  احلكم،  ق�صر  من  بالقرب 

لبداية الدرا�صة يف معهد العا�صمة بالريا�ض، ثم 

العلوم  تخ�ص�ض  يف  �صعود  امللك  بجامعة  التحق 

ال�صيا�صية، حيث ا�صتهواه الدخول لهذا التخ�ص�ض 

بعد القراءة يف كتاب عباقرة العرب عن م�صرة 

�صده  الذي  ال�صيا�صيني،  من  والتابعني  ال�صحابة 

و�صوقه الدخول لهذا التخ�ص�ض.

بييياأن يختاروا  الييطييالب والييطييالييبييات  واأو�ييصييى 

التخ�ص�ض الذي يريدونه وي�صتهويهم ولي�ض تقليًدا 

مقب�ض  هي  ال�صرعية  العلوم  بيياأن  مذكًرا  لأحييد، 

ال�صيف لأي علم، حيث ذكر ذلك يف كتابه بعنوان 

»خر جلي�ض«، حلديث الر�صول ي �صلى اهلل عليه 

و�صلم ي »من يرد اهلل به خًرا يفقه يف الدين«.

وحتدث عن مراحل درا�صته العليا التي بداأها، 

والييطييران،  الييدفيياع  وزارة  يف  يعمل  كييان  حينما 

املتحدة  الوليات  اإىل  1985م،  ابتعث عام  حيث 

اللغة  لتعلم  �صتيت«  »وا�صنطن  يف  الأمييريييكييييية 

الإجنليزية ملدة �صنة، ثم انتقل جلامعة »كاليفورنيا 

�صتيت ت�صيكو«، اإذ اأنهى ر�صالة بعنوان »املجال�ض 

رجع  بعدها  1988م،  عييام  باململكة«،  املفتوحة 

للعمل يف وزارة الدفاع والطران يف مكتب الوزير.

1427هي،  عييام  له  التوجيه  جيياء  اأنييه  واأو�ييصييح 

ل  وهو  الق�صيم،  منطقة  لأميير  نائًبا  يكون  بيياأن 

اأهايل  مع  يتواجد  باأن  نف�صه  مهنًئا  بذلك،  يعلم 

الق�صيم، مو�صياً بال�صدق مع اهلل تعاىل، يف كل 

مناحي احلياة، وح�صن النية للو�صول اإىل املبتغى 

ال�صدق  لأن  الإنيي�ييصييان،  ين�صده  الييذي  والييهييدف 

وال�صرب هما الفالح لتحقيق الأماين، حيث ذكر 

الكرمي.  بالقراآن  مو�صًعا   90 من  اأكيير  ال�صرب 

و�صدد على اأن ال�صهادة اجلامعية لي�صت اإل جمرد 

فاملوؤهل  ملرحلة،  مرحلة  من  تاأخذك  �صفر  جواز 

مقيا�ًصا ل�صخ�صية الإن�صان، ول ي�صكل �صوى 30 

٪، مو�صًحا اأن فن الإدارة مطلب اأ�صا�صي ويكون 

بالتحفيز واإعطاء كل ذي حٍق حقه.

امللك  جامعة  مدير  معايل  ت�صلم 

اهلل  رجيياء  بن  فالح  الدكتور  خالد 

 »»QS STARS �صهادة  ال�صلمي، 

التي ح�صلت عليها اجلامعة يف �صهر 

زيييارة  خييالل  وذلييك  ٢٠١٨م،  يوليو 

بعد  للجامعة   QS الي  منظمة  وفد 

على  املنظمة  ت�صنيفات  يف  تقدمها 

بح�صور  والعربي،  العاملي  امل�صتوى 

واجليييودة  للتطوير  اجلامعة  وكيييييل 

وامل�صرف  ال�صهراين،  الدكتور مرزن 

الييدولييييية  الت�صنيفات  عييلييى  الييعييام 

باجلامعة الدكتور �صامي ال�صهري.

ومثل وفد املنظمة املدير الإقليمي 

الأو�ييصييط  اليي�ييصييرق  يف   QS ملنظمة 

فرنانديز،  اآ�صون  اأفريقيا  و�صمال 

وامل�صت�صار خبر اجلودة يف منظمة 

QS الدكتور �صادي حجازي، اللذان 
اجلامعة يف جمالت  بجهود  اأ�صادا 

العمل  واآليييييات  خمرجاتها  تطوير 

على  املييدييير  مييعييايل  مهنئان  فيها، 

وفق  للجامعة  حتقق  الييذي  التقدم 

معاير QS �صنويا.

الإقليمي  املنظمة  مدير  واأ�ييصيياد 

خالد  امللك  بجامعة  اللقاء،  خييالل 

الت�صنيف  نتائج  يف  تطورها  ومدى 

العاملية،  امليي�ييصييتييويييات  جميع  عييلييى 

والعربية، م�صراً اإىل جناح اجلامعة 

اأف�صل 500  يف الدخول اإىل قائمة 

جامعة حول العامل، وح�صولها على 

املرتبة 448 لعام ٢٠١٩م.

للتطوير  اجلامعة  وكيل  وت�صلم 

واجليييييودة خيييالل الييلييقيياء، �ييصييهييادة 

الييتيي�ييصيينيييييف الييعييربييي مييين اآ�يييصيييون 

بييعييد ح�صول  وذلييييك  فييرنييانييديييز، 

على   24 املييرتييبيية  عييلييى  اجلييامييعيية 

م�صتوى الوطن العربي لعام ٢٠١٩م.

اجلامعة  وكيل  رحييب  جانبه  من 

مييرزن  الييدكييتييور  واجليييودة  للتطوير 

 QS منظمة  مبمثلي  اليي�ييصييهييراين 

وح�صور اللقاء، لفًتا اإىل اأن الهدف 

من هذا اللقاء يتمثل يف ا�صتعرا�ض 

 QS ومنهجية  ت�صنيف  عيين  نييبييذة 

اأداء  قيا�ض  ت�صنيفات  اأف�صل  كاأحد 

اجلامعات ال�صعودية، بالإ�صافة اإىل 

خالد  امللك  جامعة  اأداء  ا�صتعرا�ض 

يف  لدعمها  الييالزميية  والتو�صيات 

اأف�صل  اإىل  للو�صول  روؤيتها  حتقيق 

العامل  م�صتوى  على  جامعة   200
وفق  وذليييك  2030م،  عييام  بحلول 

حتقيق روؤية اململكة اأي�ًصا يف و�صول 

ذات  اإىل  الأقيييل  على  جييامييعييات   5
امل�صتوى.

واأ�صار ال�صهراين اإىل اأن اجلامعة 

قييفييزت اأكييير ميين 200 مييرتييبيية يف 

ت�صنيفات QS خالل الي 5 ال�صنوات 

املا�صية، وذلك بالرجوع اإىل ترتيبها 

فيه  احييتييلييت  الييييذي  2014م  عيييام 

العاملي  امل�صتوى  على   650 املرتبة 

عليها  ح�صلت  التي   448 واملرتبة 

للعام  املنظمة  ت�صنيفات  يف  موؤخًرا 

على  احل�صول  اأن  موؤكًدا  2019م، 
الت�صنيف العاملي لي�ض الهدف فقط، 

رئي�ض  ب�صكل  اجلامعة  تهدف  واإمنا 

اإىل حت�صني اأدائها من خالل اأف�صل 

املمار�صات واملعاير العاملية للجودة.

واختتم خبر اجلودة يف املنظمة 

باحلديث  حجازي  �صادي  الدكتور 

الييدويل   QS ت�صنيف  منهجية  عن 

هذا  يف  خالد  امللك  جامعة  واأداء 

الت�صنيف عرب ور�صة عمل ح�صرها 

وعمدائها  اجلامعة  وكالء  من  عدد 

ومن�صوبيها.

ها�صم  طيبة  جامعة  طييالييب  ح�صل 

على  للح�صول  املبتعث  اجلهني  م�صلم 

جائزة  على  اأمريكا  من  الدكتوراه  درجة 

التميز كاأف�صل طالب درا�صات عليا دويل 

الأ�صن�صناتي  بجامعة  الطبي  املركز  يف 

لييتييخيي�ييصيي�ييصييات الييعييلييوم والييتييكيينييولييوجيييييا 

»S.T.E.M« لعام 2018.

نح  تمُ اجلييائييزة  اأن  اجلهني  واأو�ييصييح 

يتميزون  الذين  العليا  الدرا�صات  لطلبة 

بيي�ييصييفييات اأكييادميييييية وعييلييميييييه وقييييياديييه 

اجلائزة  هذه  اأن  اإىل  ممُ�صراً  ا�صتثنائية، 

خم�ص�صة للتفوق العلمي لنخبة الطالب 

والييبيياحييثييني املييتييميييييزييين يف املييجييالت 

الأكادميية باجلامعات على م�صتوى ولية 

اأوهايو باأمريكا.

�صكره  عن  املبتعث  الطالب  واأعيييرب 

وتقديره خلادم احلرمني ال�صريفني امللك 

و�صمو  �صعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 

ويل عهده الأمني - حفظهما اهلل - على 

ما يقدمونه للطالب والطالبات املبتعثني 

اأجييل خدمة  من  الييعييامل،  دول  يف جميع 

الوطن، وكل ما من �صاأنه حتقيق الزدهار 

والنمو وحتقيق روؤية اململكة 2030، كما 

طيبة  جامعة  مدير  ملعايل  �صكره  قييدم 

الدكتور عبدالعزيز ال�صراين على دعمه 

يف  املبتعثني  لييلييطييالب  حمييييدود  الييغيير 

اجلامعة، وما يلقونه من اهتمام ومتابعة 

من اإدارة اجلامعة.

»فيصل بن مشعل« يروي قصة حياته بجامعة القصيم
يف لقاء مفتوح بعنوان »جتربتي يف احلياة«

بعد تقدمها عاملًيا وعربًيا

QS جامعة الملك خالد تتسلم شهادتي تصنيف

»الإنيي�ييصيياليية«  اأو  الآيل«  »النيي�ييصييان  اأو   Robot »اليييروبيييوت« 

مهننا  اأدق  يف  وتهددنا  دارنييا  عقر  يف  تغزونا  تقنية  ثييورة  يد�صن 

 McKinsey &« ال�صت�صارات  �صركة  اأجرت  فقد  وتخ�ص�صاتنا، 

ميكن  التي  واملهن  الوظائف  ملئات  حتليلية  درا�صة   »Company
نتائج  وح�صب  م�صتقباًل،  الإن�صان  حمل  الروبوتات  فيها  حتل  اأن 

الدرا�صة ميكن للروبوت اأن يحل حمل الإن�صان قريباً، يف جمالت 

واإزالة  اجلراحّية  والعملّيات  والت�صاميم  واملطاعم  والبيع  التجارة 

اأي�ًصا! �ض  والتج�صمُّ بل  الألغام، 

�صبيل  على  واملطاعم،  املقاهي  يف  املهمات  من   %  73 فهناك 

الييروبييوت  ينجزها  اأن  ميكن  اأنييه  مييع  الإنيي�ييصييان،  بها  يقوم  املييثييال، 

اأو  ي�صعب  مهن  هناك  وتبقى  احلالية،  التكنولوجيات  با�صتخدام 

ي�صتحيل اأن يقوم بها الروبوت عو�صاً عن الإن�صان، على الأقل يف 

املنظور. القريب  امل�صتوى 

بالن�صبة ملا يهمنا يف هذا اجلانب، �صت�صل ن�صبة اجتياح الذكاء 

واإىل  القادم،  العام   20% اإىل  وال�صحافة  الكتابة  ملهن  ال�صناعي 

الروبوتات  حجزت  وقييد  القادمة،  �صنوات  اخلم�ض  خييالل   ٪  40
وال�صحفيني  املحررين  وزاحمت  لها،  مكاتب  بالفعل  املتخ�ص�صة 

احتفلت  املثال  �صبيل  على  بو�صت  الوا�صنطن  ف�صحيفة  والكتاب، 

ن�صر  اآيل،  �صحفي  مرا�صل  تعيني  على  كامل  عام  مبييرور  موؤخراً 

الأمريكية، وهناك  النتخابات  850 مقالً حول  خالل فرتة عمله 

العديد من الروبوتات تقف على اأهبة ال�صتعداد لالنق�صا�ض على 

وظائف املحررين والإعالميني يف م�صارق الأر�ض ومغاربها وتعتزم 

امل�صهد! اإزاحتهم عن 

والو�صوح  ال�صياغة  يف  الفوارق  اأن  الأميير  يف  واملقلق  الغريب 

ب�صر،  كتبها  التي  ال�صحفية  الن�صو�ض  بني  والت�صويق  والت�صاق 

اأو  كبرة  تكن  مل  الروبوتات،  و�صاغتها  اأن�صاأتها  التي  ونظرتها 

 Taylor &« جمموعة  ن�صرتها  درا�صة  ح�صب  وذلييك  وا�صحة، 

القراء  من  عدد  اآراء  خاللها  وا�صتطلعت   ،»Francis Group
الت�صاق  منها  عن�صراً،  ع�صر  اثنى  عن  ب�صوؤالهم  املادتني  حييول 

الن�ض،  عنا�صر  من  وغرها  والثقة،  والت�صويق  واجلودة  والو�صوح 

فالذكاء  الن�صني،  بني  متقاربة   - املقّيمني  وفق   – النتائج  وكانت 

الب�صرية  والكتابة  املعلومات،  ووفرة  املوثوقية  يف  تفّوق  ال�صناعي 

تفوقت يف الإمتاع والت�صويق، وتقارب يف الت�صاق والدقة!

�صيكون  كيف  ونت�صاءل  اخلطر  ناقو�ض  ندق  اأن  حقنا  من  هنا 

اأعوام من الآن مثاًل؟ وما م�صر مئات الآلف  احلال بعد خم�صة 

تطوير  ا�صتمر  حال  يف  والإعالميني  وال�صحفيني  املحررين  من 

تثله  الذي  الوجودي  التهديد  وا�صتمر  ال�صناعي  الذكاء  برامج 

ح�صب  الب�صرية  لل�صحافة  وجودي«  »تهديد  اإنه  اأجل  الروبوتات! 

وخل�صت  الأمريكي  توداي«  »فيوت�صر  معهد  ن�صرها  حديثة  درا�صة 

مهنة  على  وجييودييياً«  »تهديداً  تثل  الروبوتات  �صحافة  اأن  اإىل 

القريب. امل�صتقبل  ب�صكل عام يف  والإعالم  ال�صحافة 

الذكاء  اإن  املوا�صاة،  باب  من  ولو  القول  ميكننا  حال،  كل  على 

يف  وخ�صو�صاً  تاماً،  الب�صري  العقل  يلغي  اأن  ي�صتحيل  ال�صناعي 

جمالت الفكر والتعليم والطب، لأن هذه املجالت تتطلب ات�صالً 

وبناًء  الب�صري،  العقل  على  كبر  ب�صكل  وتعتمد  النا�ض  مع  مبا�صًرا 

يف  الإن�صان  قد حتل حمل  الروبوتات  اإن  القول  ميكننا  هذا  على 

ولكن  وروتينية،  متكررة  باأعمال  القيام  على  تعتمد  التي  املهن 

ي�صتحيل  كما  ممكن،  غر  يبقى  كامل  ب�صكل  الب�صر  حمل  احللول 

مهارات  تتطلب  التي  املجالت  يف  كلياً  الروبوتات  على  العتماد 

الإن�صان. بها  يتميز  راقية  فكرية 

makinzyadel@ksu.edu.sa

»الروبوت« يهدد الصحافة 
التقليدية

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

جامعة حائل تستضيف بطولة اختراق 
الضاحية

بطولة  حييائييل  جييامييعيية  ا�صت�صافت 

الحتاد  نظمها  التي  ال�صاحية  اخرتاق 

الريا�صي للجامعات، و�صارك  فيها 21 

و140  واأهلية  حكومية  وكلية  جامعة 

لعباً.

ال�صقا  �صالح  الدكتور  بذلك  �صرح 

للجامعات  الريا�صي  الحتاد  عام  اأمني 

جلامعة  �صكره  قدم  والييذي  ال�صعودية، 

اجلامعة  مدير  معايل  يف  ممثلة  حائل 

الدكتور خليل الرباهيم ووكالء اجلامعة 

وعييميييييد �ييصييوون الييطييالب وميي�ييصييوؤويل 

بالريا�صة  لالرتقاء  مميزة  جهوًدا  يبذلون  الذين  الريا�صي  الن�صاط 

اجلامعية، متمنًيا التوفيق لكل اجلامعات امل�صاركة يف هذه البطولة يف 

ظل املناف�صة ال�صريفة.

مبتعث من جامعة طيبة »أفضل طالب« في 
جامعة أمريكية

اجلهني يت�سلم اجلائزة



يف  الآراء  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ن��ادي 

جعل  اإىل  امل��ع��ا���ص��ر  ح��ا���ص��رن��ا 

ب���������داع من����ط ح���ي���اة و���ص��م��ة  الإ

لإدراك  وط���ري���ق���ة  ���ص��خ�����ص��ي��ة 

ب���داع���ي���ة  ال����ع����امل، ف���احل���ي���اة الإ

ه����ي ت���ط���وي���ر مل����واه����ب ال���ف���رد 

يعني  وهذا  لقدراته،  وا�صتخدام 

وتطوير  جديدة  اأفكار  ا�صتنباط 

ح�����ص��ا���ص��ي��ت��ه مل�����ص��اك��ل الآخ���ري���ن 

الجتماعية  جمتمعة  وم�صكالت 

والتنموية. والقت�صادية 

قيمة  اأن  الباحثني  بع�ض  ي��رى 

قيمته  يف  تكمن  الإب��داع��ي  العمل 

اآخ���رون  وي���رى  ل��ل��م��ب��دع،  بالن�صبة 

من  الإب�����داع  ع��ل��ى  ي�صتدل  ل  اأن���ه 

فح�صب  امللمو�صة  الأع��م��ال  خ��الل 

القدرات  عن  الك�صف  ينبغي  واإمن��ا 

وخا�صة  الأف����راد  عند  الإب��داع��ي��ة 

املتفوقني منهم، فالإبداع هو موهبة 

تغيري  اإح��داث  ا�صتثمارها يف  ميكن 

قوي ومفيد يف حل اأقوى امل�صكالت 

من خالل هذه الفئة.

 »rodes« رودز  و���ص��ع  وق����د 

���ص��ع��اراً ي��ج��م��ع ب���ني اأرب����ع م��ن�����اح 

 Four Ps« ل���الإب���داع  خم��ت�����ل��ف��ة 

وي��ق�����ص��د   »of Creativity
 Process، Product،« ب��ه��ا 

الأوىل:   :»Person، Press
الإب��داع��ي��ة  العملية  ع��ل��ى  رك���زت 

التي  بالكيفية  واهتمت   Process
املبدع  يبدع  بها  التي  اأو  بها  مير 

الإنتاج  على  ركزت  الثانية:  عمله، 

توؤكد  والتي   Produet الإبداعي 

اإنتاج  ظهور  هو  الإب���داع  اأن  على 

الفرد  بني  التفاعل  نابع من  جديد 

الثالثة: ركزت على  ومادة اخلربة، 

للمبدعني  ال�صخ�صية  ال�����ص��م��ات 

العقول  بنمط  وتهتم   »Person«

اأم��ا  وت��وؤل��ف،  وت��رك��ب  تبحث  التي 

ال��راب��ع��ة ف��رك��زت ع��ل��ى ال��ع��وام��ل 

والتي   »Press« البيئية  والظروف 

الإب�داع. ت�صاعد على من�و 

غري اأنه يجب النظر اإىل الإبداع 

والتي  اأج��زاوؤه  تتحد  متكامل  ككل 

ل��دى  ال��ع��ال��ي��ة  ال���ق���درة  يف  تتمثل 

العملية  املبدع ثم يف 

الإب��داع��ي��ة والإن��ت��اج 

كمظهر  الإب���داع���ي 

وال��ذي  عنهما  يعرب 

الطالقة  فيه  يتوفر 

واملرونة،  والأ�صالة، 

وا�����ص����ت���������ص����ف����اف 

وموا�صلة  امل�صكالت، 

الجت���������اه، وت����اأت����ي 

ال�صخ�صية  ال�صمات 

ل����ل����م����ب����دع����ني ث���م 

وال��ظ��روف  العوامل 

يجب  ال��ت��ي  البيئية 

هذا  من��و  على  لت�صاعد  توافرها 

بالن�صبة  قيمته  له  ال��ذي  الإب���داع 

يوجد  ال��ت��ى  ول��ل��ج��م��اع��ة  ل��ل��م��ب��دع 

. فيها

بني  من  الريا�صيات  تربز  هنا 

ب��داع  اإ لتنمية  الو�صيطة  املناهج 

ت�صاعد  طبيعة  من  لها  ملا  املتعلم، 

لأن  وذل��ك  ب���داع،  الإ تنمية  على 

تعتمد  مب�صمونها  ال��ري��ا���ص��ي��ات 

للو�صول  العالقات  اإدراك  على 

وغريها  والنظريات  النتائج  اإىل 

ب��داع  الإ وجوهر  ب��داع��ات،  الإ من 

توؤدي  جديدة  اإدراك عالقات  هو 

للم�صكالت  متنوعة  ح��ل��ول  اإىل 

الرتبويون  بداأ  ولهذا  الريا�صية، 

اأن  اع���ت���ب���ار  يف  ال���ري���ا����ص���ي���ون 

���ص��ا���ص��ي  اأ ه���دف  ب����داع  الإ تنمية 

الريا�صيات،  تعليم  اأه��داف  م��ن 

اإىل  املمار�صات  توجهت  وبالتايل 

ت��وظ��ي��ف ال��ري��ا���ص��ي��ات م��ن اأج��ل 

املتعلم. اإبداع  تنمية 

ينظر  ال��ري��ا���ص��ي��ات  اأن  ورغ���م 

ن���ه���ا م���ن ال��ع��ل��وم  ل���ي���ه���ا ع��ل��ى اأ اإ

التجريبية  الطبيعة  ذات  الطبيعية 

يف تراكيبها املعرفية اإل اأنه، ومن 

تعترب  لها  الأكادميى  املنظور  ذلك 

م���ادة درا���ص��ي��ة ي�����ص��ع��ى ال��ط��الب 

بحل  ال�صتمتاع  اإىل  خاللها  من 

املت�صمنة  الريا�صية  امل�صكالت 

واك���ت�������ص���اب ال���ق���ي���م اجل��م��ال��ي��ة 

املعرفية  تراكيبها  يف  املت�صمنة 

ريا�صية،  وع��الق��ات  اأمن���اط  م��ن 

وب�����ال�����ت�����ايل ت��ع��د 

ال����ري����ا�����ص����ي����ات 

ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا جم��الً 

لالأن�صطة  مفتوحاً 

املتنوعة  الإثرائية 

لتنمية  وال��ه��ادف��ة 

ب��������������داع ل����دى  الإ

واملوهوب،  املتفوق 

م�������������ر ال�������ذي  الأ

حتقيق  اإىل  ي��وؤدي 

املرجوة  الأه���داف 

م��������ن ت�����دري�����������ض 

لريا�صيات. ا

كما اأدت التطورات احلادثة يف 

التطبيقية  وطبيعتها  الريا�صيات 

يف  اجت���اه���ات  ع���دة  ظ��ه��ور  اإىل 

منها  ك���ان  ال��ري��ا���ص��ي��ات  ت��ع��ل��ي��م 

تنمية  اأجل  من  الريا�صيات  تعليم 

ك���ر م��ن حل  اأ ي���ج���اد  ب�����داع لإ الإ

لنتقاء  وذلك  الواحدة،  للم�صكلة 

واإمكانات  لظروف  املنا�صب  احلل 

اإىل  اأدى  م��ا  وه���ذا  م��وق��ف،  ك��ل 

ت�صاعد  درا�صية  م��ادة  اعتبارها 

بنيتها  خ��الل  م��ن  ب����داع  الإ ع��ل��ى 

امل��ع��رف��ي��ة وت���ط���وره���ا امل�����ص��ت��م��ر 

من  ومتيزها  الرتكيبية  وطبيعتها 

املعرفة  وفروع  الأخرى  املواد  بني 

ال�صتنباطية  وبنيتها  الأخ����رى 

وت�صعبها  وقوانينها  ال�صتدللية 

داخ���ل ج��م��ي��ع جم���الت امل��ع��رف��ة، 

واإم���ك���ان���ي���ة ت��ن��ظ��ي��م حم��ت��واه��ا 

بها. اإثرائية  اأن�صطة  واإدخال 

الطبيعة  ع��ل��ى  ك��د  ي��وؤ ه��ذا  ك��ل 

كمادة  الريا�صيات  ملادة  الفريدة 

ب������داع، ول��ي�����ض  ت�����ص��اع��د ع��ل��ى الإ

تدري�صها،  اأهداف  اأهم  اأن  غريًبا 

ك�������ص���اب ال����ط����الب امل��ت��ف��وق��ني  اإ

�صليمة  تفكري  اأ�صاليب  واملوهوبني 

الإبداع. على  قدرتهم  وتنمية 

الريا�صيات  يف  ب��داع  الإ يعرف 

الفائق  ال��ط��ال��ب  ق��درة  ن��ه  اأ على 

للم�صكالت  ح��ل��ول  ي��ج��اد  اإ ع��ل��ى 

ال��ري��ا���ص��ي��ة ت��ت�����ص��م ب��ال��ط��الق��ة 

القدرة  بها  ويق�صد  الريا�صية، 

من  ممكن  ع��دد  اأك��رب  نتاج  اإ على 

ال��ري��ا���ص��ي��ة،  للم�صكلة  احل��ل��ول 

بها  ويق�صد  الريا�صية  وباملرونة 

ك���رب ع��دد  ن���ت���اج اأ ال���ق���درة ع��ل��ى اإ

للم�صكلة  امل��ت��ن��وع��ة  احل��ل��ول  م��ن 

الريا�صية  وبالأ�صالة  الريا�صية، 

نتاج  اإ على  ال��ق��درة  بها  ويق�صد 

ح���ل���ول ج���دي���دة وغ���ري���ب���ة وغ��ري 

الريا�صية. للم�صكلة  �صائعة 

باإدراك  احللوا  تلك  تت�صم  كما 

اأي  ال���ري���ا����ص���ي���ة،  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل 

تفا�صيل  ا�صتخدام  على  القدرة 

التعامل  ودقة  الريا�صية  امل�صكلة 

ي���ت���ه���ا، وب��ب��ن��اء  م��ع��ه��ا وت���ن���وع روؤ

ويق�صد  الريا�صية  التعميمات 

ب��ه��ا ال����ق����درة ع��ل��ى ا���ص��ت��خ��دام 

يف  اخلا�صة  الريا�صية  احل��الت 

لبناء  اإ���ص��اف��ة  التعميمات،  ب��ن��اء 

الريا�صية  وال��رتاك��ي��ب  الأمن���اط 

الريا�صية  املغالطات  واكت�صاف 

وتف�صري  وا�صتنتاج  وت�صحيحها 

���ص��ب��اب��ه��ا وت�����ص��وي��ب��ه��ا، وت��ت��م��ي��ز  اأ

ك��ذل��ك ب��احل�����ص��ا���ص��ي��ة وال���ق���درة 

الريا�صية  امل�صكالت  ي��ة  روؤ على 

ب�������ص���ورة ت��خ��ت��ل��ف ع��م��ا ي��راه��ا 

النق�ض  جوانب  ي��ة  وروؤ الآخ��رون 

احل�صاب  مهارات  وتوظيف  فيها، 

التقريبي. واحل�ض  الذهني 

ب����������داع يف  ول����ك����ي ن���ن���م���ي الإ

املتفوق  الطالب  لدى  الريا�صيات 

تنمية  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ج��ب  وامل���وه���وب 

الثمانية  ب��ع��اد  الأ ه��ذه  يف  قدرته 

ليخرج  اأم��ام��ه  العقبات  وتذليل 

متميز  اإبداعي  مبنتج  بعدها  لنا 

ف��ق��ط،  ال��ري��ا���ص��ي��ات  ل��ي�����ض يف 

حياتنا  مناحي  جميع  يف  ول��ك��ن 

هو،  مل�صكالته  اإبداعية  وبحلول 

وجمتمعه  ���ص��رت��ه  اأ مل�صكالت  ث��م 

عجلة  يف  لبنة  يكون  حتى  ودولته 

والتنمية.  التطوير 

تدري�س  وطرق  املناهج  اأ�ستاذ 

امل�ساعد الريا�سيات 

املتفوقني  برنامج  من�سق 

امل�سرتكة  بالأوىل  واملوهوبني 

ذلك  هو  اجليد  العلمي  البحث 

ال���ذي ي��و���ص��ح ف��ي��ه ال��ب��اح��ث ن��وع 

رمبا  ا�صتخدمه،   الذي  الت�صميم 

الأبحاث  اإىل  الإ�صارة  خالل  من 

يف  اإج��راوؤه��ا  �صبق  التي  املماثلة 

���ص��ن��اع��ات  اأو  م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة، 

خمتلفة،  تخ�ص�صات  اأو  خمتلفة، 

فيه  ي��خ��ت��ار  ال����ذي  ه���و  وك���ذل���ك 

املنا�صبة  التحليل  وحدة  الباحث 

وي�صف  عليها،  البحث  يركز  التي 

تلك  اختيار  بها  مت  التي  املعايري 

الوحدة.

الكيان  ه��ي  التحليل  ووح���دة 

ال��ب��ح��ث،  ي��ت��م حت��ل��ي��ل��ه يف  ال����ذي 

اأن  ف��ي��م��ك��ن ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل��ث��ال 

مكتماًل  مبنى  اأو  �صخ�ًصا  تكون 

�صناعة  اأو  �صركة  اأو  م�صروًعا  اأو 

اأن  اأو بلًدا، فكل وحدة من �صاأنها 

متاًما  خمتلفة  درا�صة  اإىل  ت��وؤدي 

الأخرى.  الوحدات  عن 

وع����ن����د ال�����ص����ط����الع ب��ع��م��ل 

ب��ح��ث م���ا، ف����اإن ه��ن��اك ال��ع��دي��د 

م����ن امل���ن���ه���ج���ي���ات ال���ت���ي مي��ك��ن 

اإجابة  على  للعثور  ا�صتخدامها 

ال�������ص���وؤال ال��رئ��ي�����ص��ي ل��ل��ب��ح��ث، 

مالءمة  اأك��ر  املنهجيات  وبع�ض 

تكون  ف��ق��د  الآخ����ر،  بع�صها  م��ن 

اإحداها قوية وفعالة عند الإجابة 

الأ�صئلة،  م��ن  معينة  ن���واع  اأ على 

�صعيفة  نف�صها  ه��ي  ت��ك��ون  وق��د 

اأخ���رى،  ن����واع  اأ ال��ت��ع��ام��ل م��ع  يف 

منهجيات  على  احلكم  فيتم  لذا 

حيث  م���ن  ال��ب��ح��ث 

لطبيعة  م��الءم��ت��ه��ا 

املطروح. ال�صوؤال 

اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

اأن  مي���ك���ن  ذل������ك، 

ي��ت��م و���ص��ع ���ص��وؤال 

ال����ب����ح����ث ب��ح��ي��ث 

حمل  احلالة  تكون 

واحدة  هي  البحث 

م����ن ����ص���م���ن ع���دد 

احل��الت  م��ن  كبري 

قد  التي  امل�صابهة 

اأنواع  اأحد  تت�صمن 

اأو  امل���ن���ه���ج���ي���ات، 

حالة  تتبنى  بطريقة  و�صعه  يتم 

ت��ت�����ص��م��ن م��ن��ه��ج��ي��ة غري  ب��ع��ي��ن��ه��ا 

ًيا  اأ اأن  اعتبار  ميكن  ول  معتادة، 

م��ن اخل��ي��اري��ن ه��و يف ح��د ذات��ه 

الآخر. من  اأقل �صالحية  اأو  اأكر 

ق�صايا  هناك  ال�صياق،  هذا  يف 

تتعلق  العتبار،  يف  اأخذها  ينبغي 

الدرا�صة  جمتمع  م��الءم��ة  مب��دى 

كما  امل���ط���روح،  ال��ب��ح��ث  ل�����ص��وؤال 

ت��ت��ع��ل��ق ب��ح��ج��م ع��ي��ن��ة ال��درا���ص��ة 

ال��ت��ع��م��ي��م - امل��ع��ق��ول -   ومب����دى 

ن��ت��ائ��ج  اأن حت��ق��ق��ه  مي��ك��ن  ال����ذي 

العينة  هذه  اأ�صا�ض  على  الدرا�صة 

. تها بذا

ال��ب��ح��ث  ت�����ص��م��ي��م  ك����ان  واإذا 

للمتغريات،  حتديد  على  ينطوي 

ب�صكل  ط��رح��ه��ا  ي��ت��م  اأن  فينبغي 

���ص��ورة  يف  اأي  وم��ف��ه��وم،  وا���ص��ح 

ب�����ص��ي��ط��ة ت��ب��ني م��ا 

اأو  الذي يتم ر�صده 

يتم  وكيف  قيا�صه، 

ينبغي  ك��م��ا  ذل���ك، 

موثوقية  مناق�صة 

القيا�صات. و�صحة 

يكون  اأن  ويجب 

اأو  ب��ي��ان��ات  ه��ن��اك 

ال��ب��ح��ث  يف  دلئ����ل 

اأو  ب�����ص��ورة  ت�����ص��ري 

العمل  اإىل  باأخرى 

امل��ي��داين ال���ذي مت 

ونظرا  اإط���اره،  يف 

ح��دوًدا  ه��ن��اك  لأن 

���ص��واء  البحثية،  الأوراق  ل��ط��ول 

العلمية،  للمجالت  اأو  للموؤمترات 

البيانات  اإدراج  ع��دم  ي��ل��زم  ل��ذا 

هي. كما  امليدانية 

واإح������دى ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ب��ع��ة 

القت�صار  ي��ت��م  اأن  ه��ي  ذل��ك  يف 

ع��ل��ى و���ص��ف م��اه��ي��ة ال��ب��ي��ان��ات، 

م��ع ت�����ص��م��ني ب��ع�����ض م��ق��اط��ع من 

ف���راد  ن�����ص��و���ض امل��ق��اب��الت م��ع اأ

ب��ع�����ض  اأو  ال����درا�����ص����ة،  ع���ي���ن���ة 

الباحث  دونها  التي  املالحظات 

من  ذلك  غري  اأو  املقابالت،  ثناء  اأ

املنهجية  اإىل  ت�صري  التي  الدلئل 

ال�صجل  ي��ح��ف��ظ  بينما  امل��ت��ب��ع��ة، 

ال��ك��ام��ل ل��ب��ي��ان��ات امل��ق��اب��الت يف 

اأو  املكتبة  يف  رمب��ا  اآخ���ر،  م��ك��ان 

ن����رتن����ت، ب��ح��ي��ث ي��ك��ون  ع��ل��ى الإ

عليها  يتعرف  اأن  اأراد  ملن  متاًحا 

اأكرب. ب�صورة 

اأن  ي��ن��ب��غ��ي  الأح�����وال  ك��ل  ويف 

ي��ك��ون ه��ن��اك م��ع��ل��وم��ات ك��اف��ي��ة 

نف�صها  البحثية  ال��ورق��ة  داخ���ل 

منا�صبة  مدى  تقييم  للقارئ  تتيح 

اإذا  وم���ا  ل��ل��درا���ص��ة،  ال��ب��ي��ان��ات 

بطريقة  م��ع��اجل��ت��ه��ا  مت  ق��د  ك���ان 

. منهجية

ك��ذل��ك ف����اإن ���ص��ح��ة و���ص��الم��ة 

ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث ���ص��ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى 

التحليل  ���ص��ل��وب  اأ ك���ان  اإذا  م���ا 

ب�صكل  تو�صيفه  وج��رى  منا�صًبا  

ال�صياق  هذا  ويف  ل،  اأم  منا�صب 

���ص��ارة   اإ ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ينبغي 

ا�صتخداًما  تت�صمن  مراجع  اإىل 

يف  املتبع  التحليل  اأ�صلوب  لنف�ض 

ال��ب��ح��ث، ف��ه��ذا ي�����ص��اع��د ال��ق��ارئ 

عليه  متعارف  ه��و  م��ا  فهم  على 

ومعرفة  الأ�صلوب،  لهذا  بالن�صبة 

التي  ب��ح��اث  الأ ع��ر���ض  يتم  كيف 

. تت�صمنه

منهجية  م���دى  ت��ق��ي��ي��م  وع��ن��د 

النتائج،  حتليل  عملية  وتنا�صق 

الرئي�صية  الأف��ك��ار  اإح���دى  ف���اإن 

ل��ذل��ك ه���ي ت��ق��ي��ي��م م���دى ق���درة 

باأنه  القارئ  اإقناع  على  الباحث 

ه��ذه  ب��ات��ب��اع  ب��ن��ف�����ص��ه  ق���ام  اإذا 

نف�ض  اإىل  �صي�صل  فاإنه  املنهجية 

ئج.  لنتا ا

املعلومات علم  اأ�ستاذ 
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اقت�صاد املعرفة 

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

بها  تقوم  التي  املت�صارعة  اخلطوات  والتقدير  الهتمام  بكل  نتابع 

اجلامعات  بني  متقدمة  مكانة  وتبووؤ  املعرفة  اقت�صاد  لتفعيل  اجلامعة 

العديد  اجلامعة  ر�صالة  �صحيفة  وتر�صد  ال�صاأن،  هذا  يف  الوطنية 

والأن�صطة  الفعاليات  من  كثري  على  ال�صوء  تلقي  التي  الأخبار  من 

وال�صراكات التي تقوم بها اجلامعة لدعم هذا اجلانب املهم.

راأت  التفا�صيل  من  العديد  يت�صمن  اجلانب  هذا  ر�صد  كان  وملا 

العري�صة  اخلطوط  تر�صد  اأن  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة 

فقط، واأن تكون �صمن العر�ض التقدميي »ريادة ومتيز« املزمع ن�صره 

اجلامعة. من�صوبي  كافة  منه  لي�صتفيد 

هذا  من  اخلام�ض  املحور  نتناول  »ال�صاد�صة«  احلالية  مقالتنا  يف 

هذا  ي�صري  حيث  املعرفة«،  »اقت�صاد  عنوان  يحمل  وال��ذي  العر�ض، 

و�صعيها  املعرفة  باقت�صاد  اجلامعة  من  املتزايد  الهتمام  اإىل  املحور 

لدعم  احلديثة  والتقنية  العلوم  لتوظيف  امل��راك��ز  من  ع��دد  لإن�صاء 

عبداهلل  امللك  معهد  املثال:  �صبيل  على  ومنها  الوطني،  القت�صاد 

الفكرية  امللكية  حقوق  برنامج  الأعمال،  ريادة  معهد  النانو،  لتقنية 

الرتجمة للتقنية، مركز  الريا�ض  وبراءات الخرتاع، حا�صنة 

رواق  برنامج  والبتكار،  والتقنية  للعلوم  الوطنية  اخلطة  برنامج 

البحوث  م�صروع  للتقنية،  الريا�ض  وادي  م�صروع  للمعرفة،  اجلامعة 

املعرفة، م�صروع جمتمع  املعتمد،  التطبيقية  الوطنية 

البال�صتيكية. التطبيقات  لتطوير  �صابك  ومركز 

منها  كل  وي�صعى  حم��دد،  ب��دور  ال�صابقة  الكيانات  من  كل  وتقوم 

حر�ض  دع��م  يف  جميعها  ت�صرتك  التي  الأه���داف  من  ع��دد  لتحقيق 

اأن  �صاأنها  من  املعرفة  اقت�صاد  يف  مكت�صبات  حتقيق  على  اجلامعة 

الدولة  روؤية  ثم  ومن  للجامعة،  ال�صرتاتيجية  الأهداف  تدعم حتقيق 

.KSA2030
ر�صد  وميكن  متتالية،  جناحات  الكيانات  هذه  حتقق  اهلل  وبحمد 

لتحقيق  تبذلها  التي  امل�صتمرة  والتعرف على اجلهود  اإجنازاتها،  كافة 

اأهدافها املنبثقة من اخلطة ال�صرتاتيجية للجامعة من خالل التقارير 

عليها. التي حتر�ض  والح�صائيات  ال�صنوية 

عماًل  يتطلب  املعرفة«  »اقت�صاد  امل��ح��ور  ه��ذا  اأن  اأذك��ر  اأن  بقي 

يجب  ف��ال  متتالية،  م��راح��ل  على  ث��م��اره  ي��وؤت��ي  ذراع  وه��و  م�صتمراً، 

ا�صتمرار  التي ت�صمن  تنفيذ اخلطط  نتائجه بقدر ما يجب  ا�صتعجال 

م�صرية اجلامعة يف هذا املجال.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

تصميم البحث العلمي الجيد

د. هشام عبدالغفار 

تنمية إبداع المتفوقين والموهوبين في الرياضيات

التهوية عنصر أساسي في الديكور
تعد التهوية داخل املبنى من اأهم العنا�صر الرئي�صية التي يجب 

واإنتاجية  �صحة  على  توؤثر  فهي  املباين،  ت�صميم  عند  درا�صتها 

املواد  وعمر  ا�صتدامة  على  توؤثر  كما  فيها،  ويعملون  ي�صكنون  من 

املباين. تلك  وامل�صتخدمة يف  امل�صتعملة  والأثاث 

العني  احلكة يف  اأعرا�ض  بع�ض  اأن  العلمية  الأبحاث  بينت  وقد 

واأع��را���ض  واخل��م��ول  والطفح  وال�����ص��داع  الأن���ف  اأغ�صية  وتهيج 

حيث  امل��ب��اين،  وبيئة  التهوية  �صوء  �صببها؛  وال��رب��و  احل�صا�صية 

 »sick building مري�صة  »مباين  ي�صمى  م�صطلحاً  هناك  اإن 

والإ�صاءة. التهوية  �صيئة  املباين  بها  ويق�صد 

من  يتم  ال��ه��واء  لتدفقات  منظم  ت��ب��ادل  باأنها  التهوية  تعرف 

وحركة  اجل��وي  وال�صغط  اجلو  ح��رارة  بدرجات  التحكم  خاللها 

و�صناعي  طبيعي  ق�صمني؛  اىل  وتق�صم  اجلغرايف،  واملوقع  الرياح 

اأو �صناعية عامل  اأق�صامها �صواء كانت طبيعية  »التكييف« ويجمع 

عملية  مياثل  ب�صكل  وال�صحب«  الطرد  »عملية  وهو  اأكرب  م�صرتك 

وال�صهيق«. »الزفري 

عند تطبيق عملية التهوية يف املباين يجب مراعاة عدة عوامل 

يف  والنوافذ  الأب��واب  وحجم  وارت��ف��اع  ع��دد  توزيع  هي  اأ�صا�صية 

ملجاري  ت�صمح  تناظرية  بطريقة  واخل��ارج  ال��داخ��ل  وم��ن  املبنى 

وحركة  اجلغرايف  املوقع  احت�صاب  مع  واخل��روج  بالدخول  الهواء 

الرياح. كما تربز هنا اأهمية وجود فتحات �صقفية يف املباين.

ويتفق املهتمون واخلرباء اأن اأجمل مباين الكون واأكرها �صحة 

فيها  ا�صتخدم  والتي  الإ�صالمية«  العربية  »املباين  تراثنا  يف  هي 

الهواء  توزيع  يف  هند�صية  ذكية  ميزات  له  وكان  الداخلي  الفناء 

وقد  ال�صوت،  عزل  اإىل  بالإ�صافة  الغرف،  جميع  على  وال�صاءة 

يف  والغرب  ال�صرق  يف  الإ�صالمية  العربية  املباين  هند�صة  جنحت 

احل��رارة  وع��زل  التربيد  يف  بخ�صائ�صها  والباردة  احل��ارة  البالد 

باإدخال  ال�صقيع  موجات  من  الداخل  وحماية  �صيًفا  الغبار  ومنع 

�صتاء. ال�صوء 

اأميمة العيدرو�س

فني ديكور - املدينة اجلامعية للطالبات 

oalaidaroos@ksu.edu.sa



خصائص تكرار الحاالت الجوية 
الماطرة

عادة  العربية  اجلزيرة  تتعر�ض 

خ���ال ف�����ص��ل اخل��ري��ف م��ن كل 

اال�صتقرار  عدم  من  عام حلاالت 

اجل�����وي ال���ت���ي حت�����دث ن��ت��ي��ج��ة 

الذي  ال�صودان  منخف�ض  المتداد 

�صرق  م��ن  االأح��م��ر  ال��ب��ح��ر  ي��ع��ر 

العربية  اجلزيرة  باجتاه  اأفريقيا 

�صرق  اإىل  اأحياًنا  تاأثريه  ليمتد 

العربية  اجلزيرة  �صرق  و�صمال 

وم��ع��ظ��م م��ن��اط��ق��ه��ا ال��و���ص��ط��ى 

القريبة  والنطاقات  وال�صمالية 

للبحر  ال�صرقية  ال�صواحل  م��ن 

االأحمر.

�صهري  خ��ال  العربية  اجل��زي��رة  اأج��واء  معظم  ث��رت  ت��اأ وق��د 

اجتاهه  انحرف  الذي  املنخف�ض  بهذا  املا�صيني  ونوفمر  اأكتوبر 

جنوبي  باجتاه  االأحمر  البحر  فوق  ليتمحور  العادة  غري  على 

واأدى  الهندي،  واملحيط  العرب  بحر  يف  مركزه  يبداأ  �صمايل 

اجلوي  اال�صتقرار  عدم  من  حاالت  حدوث  اإىل  االمتداد  هذا 

�صرق  على  وا�صح  ب�صكل  ث��رت  اأ والتي  املعتادة  وغ��ري  العنيفة 

وال�صمالية  الو�صطى  واملناطق  العربية  اجلزيرة  �صرق  و�صمال 

اململكة. ل�صواحل  الغربية  والنطاقات 

هائلة  كميات  لتكّون  اجلوي  املنخف�ض  هذا  امتداد  اأدى  وقد 

العربية  للجزيرة  ال�صفلى  اجلو  طبقات  يف  الرطب  الهواء  من 

وجتاوزتها  الكويت  دولة  حتى  ال�صعودية  العربية  اململكة  �صملت 

هذا  وراف��ق  فل�صطني،  ودول��ة  الها�صمية  االأردنية  اململكة  اإىل 

ال�صفلى  الطبقات  يف  هائلة  بكميات  �صاد  الذي  الرطب  الهواء 

هذا  من  الو�صطى  الطبقات  يف  بارد  هواء  اجلوي  الغاف  من 

اأدى اإىل حاالت متكررة من عدم اال�صتقرار خال  الغاف مما 

اأدت  �صاعدة  تيارات  لوجود  نتيجة  وذلك  املذكورين،  ال�صهرين 

نتج  للتكاثف  الكامنة  الطاقة  من  هائلة  كميات  حترير  اإىل 

واملناطق  اململكة  اأجواء  �صهدتها  التي  االأمطار  من  كميات  عنها 

اأعاه. املذكورة 

هي  ال��ف��رة  ه��ذه  يف  هطلت  ال��ت��ي  االأم��ط��ار  كميات  وك��ان��ت 

العامة  الهيئة  م�صادر  �صرحت  كما  1985م،  عام  منذ  االأكرث 

املعنية  االأج��ه��زة  اأ���ص��درت  وق��د  ال��ب��ي��ئ��ة،  وح��م��اي��ة  ل��اأر���ص��اد 

ال�صيول،  ت�صكل  من  واحلذر  احليطة  باأخذ  للمواطنني  حتذيرات 

التوا�صل  و�صائل  وع��ر  املختلفة  االإع��ام  و�صائل  عر  وذل��ك 

االجتماعي.

وال�صحراء واملياه  البيئة  لأبحاث  �صلطان  الأمري  معهد 

17 9الرأي

ت�صدر عن ق�صم االإعام 

بكلية االآداب جامعة امللك �صعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

ك��رى  �صناعة  التعليم  اأ���ص��ب��ح 

واأ�صبحت  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

الكفاءة التعليمية ذات ارتباط وثيق 

بالقيمة االقت�صادية للدول، ويق�صد 

االقت�صادي  مفهومها  يف  بالكفاءة 

اأك���ر ع��ائ��د ممكن  احل�����ص��ول على 

وقت،  اأ�صرع  ويف  وم��ال  جهد  باأقل 

اأك��ر  على  احل�صول  اآخ��ر  ومبعنى 

قدر من املخرجات التعليمية اجليدة 

من  املن�صودة  االأه��داف  التي حتقق 

االأدن���ى  احل��د  با�صتخدام  التعليم 

يت�صح  ه��ن��ا  م���ن  امل���دخ���ات،  م���ن 

التعليمية  االإنتاجية  الكفاءة  ارتباط 

اإن  اإذ  وثيقاً،  ارتباطا  باالإنتاجية 

االإنتاجية تعني ن�صبة املخرجات اإىل 

ن�صبة املدخات.

يواجه التعليم حالياً جمموعة من 

حتتم  التي  والتحديات  امل�صكات 

يف  ت�صاعد  ا�صراتيجيات  اعتماد 

املخرجات  ن�صبة  على  املحافظة 

مع  ال��ت��ع��ل��ي��م،  يف  امل���دخ���ات  اإىل 

اال�صتفادة  يف  نوعية  نقله  اإح��داث 

�صورة،  باأف�صل  املتاحة  امل��وارد  من 

هذه  يف  العنا�صر  اأه��م  من  واملعلم 

يف  كبري  اعتماد  وعليه  امل��دخ��ات 

لذا  وال��رب��وي��ة،  التعليمية  العملية 

اإعداده وتطويره  وجب االهتمام يف 

ب�صكل كبري.

التعليم  ق�صور  اأ�صباب  اأه��م  من 

تراجع  لدينا  اأه��داف��ه  حتقيق  ع��ن 

ذل��ك  اأ���ص��ب��اب  واأه����م  امل��ع��ل��م،  اأداء 

اإع���داد  عملية  يف  تكمن  ال��راج��ع 

املعلم وتطويره وتدريبه، لذا مت طرح 

اأم  �صناعة  املعلم  »هل  ال�صوؤال  هذا 

حول  اإجابتي  اأب��ني  وحتى  اجتهاد« 

با�صتعرا�ض  �صاأقوم  ال�����ص��وؤال  ه��ذا 

وكيفية  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  بع�ض 

اال�صتفادة منها.

املعلم؛  اإع���داد  لعملية  بالن�صبة 

اإعداد  كان  كلما  اأنه  التجارب  توؤكد 

امل��ع��ل��م يف درا���ص��ت��ه وم��دت��ه��ا ون��وع 

ال�صهادة املطلوبة لالتحاق بالتعليم، 

م��ع ت��ط��وي��ره امل��ه��ن��ي اجل��ي��د، ك��ان 

واأداوؤه  اأط��ول  ب��ق��اوؤه 

يف  فمثًا  اأف���صل، 

ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

املعلمني  من   %  40
لدي�����هم  ت��ق��ري��ب��ا 

درجة املاجي�ص��������تري

تقريبا   % و10 

ل�����دي�����ه�����م درج�������ة 

ويف  ال�����دك�����ت�����وراه، 

اإع��داد  يتم  اإجن��ل��را 

ك��ل��ي��ات  يف  امل���ع���ل���م 

احل�صول  م��ع  متخ�ص�صة  جامعية 

العمل  و�صرف  االمتياز  �صهادة  على 

يف املهنة، ويحمل 20 % منهم درجة 

املعلم  اإع��داد  ويراعى يف  دك��ت��وراه، 

م�صتوى ال�صف الذي �صيعلمه.

ويف ف��رن�����ص��ا ي��ع��د امل��ع��ل��م ال��ذي 

�صيوجه للتدري�ض يف مدار�ض احللقة 

ومعلمو  اأع����وام،  ث��اث��ة  يف  االأوىل 

حتى  اإعدادهم  يتم  الثانية  احللقة 

يتقدمون  ث��م  البكالوريو�ض  درج��ة 

با�صم  ي��ع��رف  م��ا  ع��ل��ى  للح�صول 

»C.A.P.E.S«، اأما معلمو الثانوي 

اجلامعية  الدرجة  بعد  فيتقدمون 

اجتياز  وبعد  خم�ص�صة،  مل�صابقة 

اأ�صابيع  ع���دة  يق�صون  االم��ت��ح��ان 

اليابان  ويف  ال��رب��وي،  التدريب  يف 

العليا  الثانوية  املرحلة  يف  ي��دّر���ض 

احلا�صل على درجة املاج�صتري، اأما 

 4 فيدر�ض  االأخ���رى  امل��راح��ل  معلم 

على  ليح�صل  اجلامعة  يف  �صنوات 

بعد  للتدري�ض  ال�صاحية  �صهادة 

يف  ليعمل  تخرجه  من  اأ�صهر  �صتة 

مهنة التدري�ض.

املعلم  وتطوير  لتدريب  وبالن�صبة 

ق��ب��ل اخل���دم���ة واأث���ن���ائ���ه���ا، ي��دخ��ل 

االإعداد  املعلم �صمن عملية  تدريب 

وي�صكل اجلانب االأهم فيها، وكذلك 

عملية تطويره وزيادة خراته، ففي 

الواليات املتحدة يتلقى جميع الطلبة 

التدري�ض  يف  عملية  خرة  املعلمني 

من  كجزء  خمت�صني  اإ�صراف  حتت 

اأثناء  والتدريب  املهني،  اإع��داده��م 

يف  اإجباري  اخلدمة 

ال��والي��ات،  م��ن  كثري 

الرخي�ض  لتجديد 

اخل���ا����ض مب���زاول���ة 

م���ه���ن���ة ال���ت���دري�������ض 

على  احل�����ص��ول  اأو 

مينح  كما  ت��رق��ي��ات، 

امل��ع��ل��م��ون اإج�����ازات 

ملدة  مبرتب  درا�صية 

فيها  يلتحقون  ع��ام 

بالدورات.

ي�صتفيد  ال���ري���ط���اين  وامل��ع��ل��م 

التي  امل��در���ص��ني  ت��ب��ادل  م��ن خطط 

بني  الثقايف  التبادل  اإطار  يف  تنظم 

ودول  املتحدة  وال��والي��ات  بريطانيا 

يف  املدر�صون  ويتمتع  الكومنولث، 

الوظيفية  حياتهم  خ��ال  فرن�صا 

 36 مدته  اختياري  تفرغ  بر�صيد 

امل�صتمر،  للتدريب  يكر�ض  اأ�صبوعاً 

فرن�صا  يف  منطقة  ك��ل  يف  وي��وج��د 

فيه  تنعقد  املعلمني  لتدريب  مركز 

ال�صنة،  م��دار  على  تدريبية  دورات 

الطاب  جميع  يخ�صع  اأملانيا  ويف 

املعلمني لنظام التدريب ملدة عامني 

وذلك  للتدريب  موؤهلة  مدار�ض  يف 

املدر�صة  معلمي  درو�ض  بح�صورهم 

ومناق�صة خمططات درو�صهم.

ال��رن��ام��ج  ي��ق��ل  ال��ي��اب��ان ال  ويف 

درا�صي  ع��ام  عن  للمعلم  التدريبي 

يتابع  ث��م  للمهنة،  ممار�صته  قبل 

بح�صور  اخل��دم��ة  اأث���ن���اء  ت��دري��ب��ه 

درو�ض معلمي املدر�صة في�صتفيد من 

وتطالب  االإيجابية،  االأداء  جوانب 

وزارة التعليم اأن يتلقى املدر�صون يف 

ال�صنة االأوىل للخدمة 20 يوماً على 

االأقل تدريباً اأثناء اخلدمة.

ومي���ك���ن اال����ص���ت���ف���ادة م���ن ه��ذه 

التجارب يف اإعداد املعلم يف اململكة 

املعلمني  اأع���داد  ح�صر  خ��ال  م��ن 

املتخ�ص�صة  واملعاهد  الكليات  يف 

من  �صنتني  وبعد  الربية«  »كليات 

ي��ت��م حتديد  ال��درا���ص��ة اجل��ام��ع��ي��ة 

مرحلة  الأي  املعلم«  »الطالب  توجيه 

يبنى  حتى  فيها  �صيعمل  تدري�صية 

واملهارات  الدرا�صة  ذلك خطة  على 

حيث  الدرا�صية،  وامل��دة  امل�صتهدفة 

اإن املعلم يف املرحلة االبتدائية غري 

املتو�صطة غري الثانوية، فكل مرحلة 

حمتاجة ملعلومات ومهارات وخرات 

حتقيق  يف  وت�صاعد  معها  تتنا�صب 

اأهدافها.

ويجب اأال تقل ال�صنوات الدرا�صية 

للطالب املعلم عن �صت �صنوات، منها 

�صنوات  خم�ض  اأو  الزمالة،  �صنوات 

منها �صنة دبلوم تخ�ص�صي يف املرحلة 

تكثيف  ويجب  البكالوريو�ض،  بعد 

قبل  املعلم  وتطوير  تدريب  برامج 

للطالب  بد  ال  اإذ  واأثنائها،  اخلدمة 

املعلم اأن يح�صر يف ال�صنة االأوىل من 

توظيفه يف التعليم 6 دورات تدريبية 

والطرق  االأ�صاليب  يف  متخ�ص�صة 

يف  كمتطلب  والتعليمية  ال��رب��وي��ة 

تقييمه الوظيفي.

املعلم  الطالب  يلزم  اأن  كما يجب 

يف �صنته االأوىل يف التعليم بزيارات 

للمعلمني املتميزين وذلك من خال 

املخت�ض،  الربوي  امل�صرف  توجيه 

املعلمني  على  االإ�صراف  ي�صند  واأن 

يف  املتميز  للمعلم  املدر�صة  داخ��ل 

اجلهات  وت��ل��زم  التخ�ص�ض،  نف�ض 

املخت�صة اأن ت�صتفيد من اجلامعات 

ميدانية  ودرا�صات  م�صوح  عمل  يف 

وتزويدها بالنتائج التي ي�صتفاد منها 

يف بناء الرامج التدريبية املتنوعة.

ال�صنة  اأي��ام يف   10 و�صع  وميكن 

كر�صيد تفرغ للمعلم حل�صور دورات 

اآلية  واعتماد  متخ�ص�صة،  تدريبية 

ملدة  املتميزين  املعلمني  ت��ب��ادل  يف 

حمددة بني املدار�ض، اإ�صافة للتعاون 

برامج  لعمل  التدريب  معاهد  م��ع 

متخ�ص�صة تقام ب�صكل دوري داخل 

املدار�ض.

حممد بن خالد اجلوهري

ماج�صتـري اإدارة وتخطيط تربوي

جامعة الإمام حممد بن �صعود 

االإ�صامية

وليدة  لي�صت  باجلودة  االإن�صان  اهتمام  بداية 

اأف��ك��اره��ا  وت��ط��ورت  بعيد،  زم��ن  منذ  ب��ل  ال��ي��وم 

واأ�صاليبها بالتطور احل�صاري الذي اأ�صهم يف ن�صر 

تاريخ  لها  فاجلودة  بها،  والتعريف  اجلودة  ثقافة 

الإ�صباع  تهدف  ب�صيطة، وهي  بداية  وبداأت  عريق 

احتياجات امل�صتفيدين باأف�صل الطرق.

اأنها ت�صاعد املوؤ�ص�صات  اأكر مزايا اجلودة  من 

على حتقيق م�صتويات عالية من االأداء، وتعتر من 

اأهم االأ�صياء احليوية التي تواجه النا�ض يف حياتهم 

ب�صكل عام ويف جمال اأعمالهم ب�صكل خا�ض، وهذا 

االأمر خلق جوا من املناف�صة بني املوؤ�ص�صات.

فل�صفة  االأمريكي  باملنظور  ال�صاملة  اجل��ودة 

ومبادئ تدل وتر�صد املوؤ�ص�صة اأو املنظمة لتحقيق 

املوارد  ا�صتخدام  لتح�صني  تهدف  م�صتمر،  تطور 

العمليات  ك��اف��ة  اأن  بحيث  واخل��دم��ات  امل��ت��اح��ة 

داخل املنظمة ت�صعى الإ�صباع حاجات امل�صتفيدين 

الداخليني واخلارجيني، وباملنظور الريطاين هي 

فل�صفة اإدارية للموؤ�ص�صة ت�صعى من خالها لتحقيق 

احتياجات امل�صتهلك واأهداف امل�صروع معا.

الإدارة  االأ�صا�صي  الهدف  اأن  ذلك  من  ن�صتدل 

بجودة  امل�صتهلك  احتياجات  تقدمي  هو  اجل��ودة 

عالية واأي�ًصا حتقيق اأهداف امل�صروع، وقد عرفها 

املنهجية  باأنها متثل  املوؤ�ص�صني،  من  وهو  كرو�صي 

املنظمة ل�صمان �صري الن�صاطات التي مت التخطيط 

على  ي�صاعد  الذي  االأمثل  واالأ�صلوب  م�صبًقا،  لها 

منع وجتنب امل�صكات من خال حتفيز وت�صجيع 

االأداء  يف  االأم��ث��ل  التنظيمي  االإداري  ال�صلوك 

با�صتخدام املوارد املادية والب�صرية بكفاءة عالية.

ال�صاملة  اجل��ودة  اإدارة  مفهوم  تلخي�ض  وميكن 

من وجهة نظر ريت�صارد وليامز باأنها اأ�صلوب قيادي 

ين�صئ فل�صفة تنظيمية ت�صاعد على حتقيق اأعلى 

درجة ممكنه جلودة االإنتاج واخلدمات وت�صعى اإىل 

اإدماج فل�صفتها ببنية املوؤ�ص�صة اأو املنظمة، ومبادئها 

واأثبتت  للمنظمة  وج���ودة  قيمة  بالفعل  ت�صيف 

اإىل  جناًحا م�صتمًرا الأنها ت�صعى ب�صوره م�صتمرة 

حتقيق ر�صا العميل الداخلي واخلارجي من خال 

دمج االأدوات والتقنيات والتدريب الذي يوؤدي اإىل 

خدمات ومنتجات عالية اجلودة.

طارق ال�صيف 

كلية العلوم الطبية التطبيقية

إعداد المعلم صناعة أم اجتهاد؟

الجودة تأتي 
إليك

محمد الجوهري

د. قاسم الطراونة
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لوحة الفعاليات

25 ربيع اأول24 ربيع اأول

26 ربيع اأول24 ربيع اأول

27 ربيع اأول24 ربيع اأول

26 ربيع اأول24 ربيع اأول

27 ربيع اأول24 ربيع اأول

28 ربيع اأول25 ربيع اأول

مهرجانفعالية

معرضمعرض

مؤتمردورة

برنامجمعرض

ورشةمؤتمر

معرضمعرض

�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

وطن �أمن و�سالم

�لوقت: من ٩�ص �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: موؤ�س�سة �ليمامة �ل�سحفية

�ملكان: موؤ�س�سة �ليمامة �ل�سحفية

�لوطني �لرتفيهي لالأ�سخا�ص ذوي �لإعاقة

�لوقت: من  ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: مركز �مللك �سلمان لأبحاث �لإعاقة

�ملكان: جمعية �لأطفال �ملعوقني

 طاق طاقية

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: بوتيك بالنك

�ملكان: بوتيك بالنك

�ل�سقور و�ل�سيد �ل�سعودي

�لوقت: من  ٨�ص �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: نادي �ل�سقور �ل�سعودي

�ملكان: طريق �مللك فهد �سمال تقاطع �أن�ص بن مالك

�لقيادة و�لإبد�ع �لإد�ري للموظفني

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص

 �لدويل لتقومي �لتعليم

�لوقت: من  ٨�ص �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: تطوير �لتعليم �لقاب�سة

�ملكان: قاعة �ململكة - فندق �لفور�سيزون

�سوق ز�د

�لوقت: من ٢م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: موؤ�س�سة جي �إك�ص بو

�ملكان: مو�قف غرناطة مول

لغة �لإقناع و�لتفاو�ص  للطالبات

�لوقت: من ٩ �ص �إىل ١م

�جلهة �ملنظمة: مركز �لتدريب �للغوي

�ملكان: قاعة مركز �لتدريب بق�سم �للغة �لعربية

»�أعالم يف �لطب«

�لوقت: من ٩�ص �إىل ٢م

�جلهة �ملنظمة: جامعة �لفي�سل

�ملكان: جامعة �لفي�سل

�لتدريب على �إد�رة موري�سك�ص لقيا�ص ن�سبة �لتز�م 

�ملر�سى بالأدوية

�جلهة �ملنظمة: كر�سي �أبحاث �لأمان �لدو�ئي

�ملكان: فندق �مل�سرق

 �لدويل للقهوة و�ل�سوكولتة

�لوقت: من  ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �سركة �أعايل لتنظيم �ملعار�ص

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

باب رزق جميل للتوظيف

�لوقت: من  ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �أعمال �ملعار�ص لتنظيم و�إد�رة

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص
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11 ربيع الآخر3 ربيع الآخر

17 ربيع الآخر3 ربيع الآخر

8 جمادى الآخرة5 ربيع الآخر

13 ربيع الآخر3 ربيع الآخر

19 ربيع الآخر3 ربيع الآخر

12جمادى الآخرة8 ربيع الآخر

ورشةدورة

برنامجدورة

معرضملتقى

مهرجاندورة

معرضمعرض

ملتقىفعالية

سدوكو قاعدة اللعبة:

ال�����س���دوك��� ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة 

ع��م��ل��ي��ات  دون  م���ن  ���س��ه��ل��ة، 

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

https://plus.google.com
ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

youtube : ResalahKSU
 ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

https://www.facebook.com/rsksu
ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

http://rs.ksu.edu.sa/

عن�ان الكتاب: ارتفاع �ضغط الدم

Sunil Nadar :امل�ؤلف

املرتجم: حنان حممد الي��ضف

ال�ضنة: 1440

يقدم الكتاب م�جزاً، وملخ�ساً عن كيفية عالج ارتفاع �سغط الدم والت�جيهات 

الدم،  ارتفاع �سغط  لرعاية مر�سى  ت��سيات  تقدم  التي  ال�طنية  الهيئات  من 

وطرق ال�ستخدام الي�مي  مل�ساعدة املر�سى، كما يغطي املراحل املختلفة من 

التحقق والعالج املثايل، وامل�ساعدة اأي�ًسا يف اتخاذ القرار ال�سريري عن طريق 

جمع املعل�مات والإر�سادات ذات ال�سلة يف مكان واحد ي�سهل ال��س�ل اإليه.

مبادئ اقت�ضاديات الدواء

 1440 عام  �سدر  والذي  الدواء  اقت�ساديات  مبادئ  كتاب  يتناول   

واألفه  J.Lyle Bootman وترجمه حممد �سلطان ال�سلطان اأف�سل 

الطرق لزيادة ال�عي واملعرفة لهذا العلم الذي اأ�سبح جزءاً ل يتجزاأ 

من املنظ�مة ال�سحية يف كثري من بلدان واحلد من الزيادة ال�سن�ية 

اأنه يقدم  معل�مات ت�ساعد  الرعاية ال�سحية، كما  العالية يف تكلفة 

الكليات  طالب  وكذلك  والإداري��ني،  ال�سحيني  واملمار�سني  الباحثني 

ال�سحية.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

�إد�رة �لأزمات يف بيئة �لعمل للموظفات

�لوقت: من ٨�ص �إىل ١م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت ٥

�لذكاء �لعاطفي للموظفني

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص

مهار�ت �لتعامل مع �لروؤ�ساء للموظفني

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص

�حلوكمة يف ظل روؤية �ململكة ٢٠٣٠للموظفني

�لوقت: من ٩ �ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص

�ألو�ن �ل�سعودية

�لوقت: من  ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: هيئة �ل�سياحة و�لرت�ث �لوطني

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للمعار�ص و�ملوؤمتر�ت

 �ل�سعودي �لدويل �لثاين لإنرتنت �لأ�سياء

�لوقت:من ٩:٠٠ �سباحاً �إىل ٨:٠٠ م�ساًء

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

�لريا�ص

�لتدوين �لب�سري للموظفات

�لوقت: من ٩�ص �إىل ٢م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت ٦

�جلنادرية ١٤٤٠هـ

�لوقت: من ١١�ص �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: وز�رة �حلر�ص �لوطني

�ملكان: �ملهرجان �لوطني للرت�ث و�لثقافة �جلنادرية

عامل �لتجارة �لإلكرتونية

�لوقت: من  ٣م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: �لهدف �لذهبي لتنظيم �ملعار�ص 

و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: فندق �لفي�سلية

منتجون ٦

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: غرفة �لريا�ص

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

�سباق �لدرعية للفورمول �أي ٢٠١٨

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للريا�سة

�ملكان: �لدرعية

�ل�سعودي ل�سناعة �لجتماعات

�لوقت:من ٨:٠٠ �سباحاً �إىل ٤:٠٠ م�ساًء

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

�لريا�ص

ربيع الثاين

1440ه�

( دي�سمرب )

2018م



����س���درت درا����س���ة ج���دي���دة عن 

بجامعة  ال�سحية  القيا�سات  معهد 

وا�سنطن الأمريكية، وقدمت توقعات 

بالعمر  تتعلق  بديلة  و�سيناريوهات 

املتو�سط والأ�سباب الرئي�سية املوؤدية 

العامل عام  الوفاة على م�ستوى  اإىل 

اأن ما يقارب  اإىل  2040، وتو�سلت 
ن�����س��ف ���س��ع��وب ال���ع���امل ���س��ي��واج��ه 

انخفا�ساً يف متو�سط العمر.

العربية  باململكة  يتعلق  وفيما 

ال�����س��ع��ودي��ة، ت��وق��ع��ت ال��درا���س��ة اأن 

ال�سعوديني �سيعي�سون لفرتات اأطول، 

حيث جاءت ال�سعودية يف املركز 61 

بني 195 دولة، وقدر متو�سط عمر 

الإن�سان فيها حالياً ب� 77 �سنة، واإذا 

ا�ستمرت التوجهات ال�سحية فيتوقع 

ال�سعوديني  عمر  متو�سط  ي�سل  اأن 

اإىل 81.2 �سنة عام 2040، مبعنى 

ال�سعوديني �سيزداد مبعدل  اأن عمر 

4 �سنوات.
 48 امل��رك��ز  ال�سعودية  و�ستحتل 

عن  و�ستتقدم   ،2040 ع��ام  بحلول 

ويتوقع  الأخ��رى،  اخلليج  دول  باقي 

اأف�سل  نتائج  دول اخلليج  اأن حتقق 

الأو���س��ط  ال�����س��رق  دول  معظم  م��ن 

اأن  يتوقع  حيث  اأفريقيا،  و�سمال 

الأردن  يف  الأع��م��ار  متو�سط  يبلغ 

املرتبة  و�ستحتل  �سنة   79.4 مثاًل 

 79.8 تون�س  ويف  ال��ع��امل،  يف   69

�سنة وحتتل املرتبة 65، ويف �سوريا 

يتوقع اأن يبلغ متو�سط عمر الإن�سان 

78.6 �سنة يف املرتبة 80، ويف م�سر 
76.2 يف املرتبة 106، ويف فل�سطني 
ويف   ،152 املرتبة  يف  �سنة   72.2
لبنان 81.8 �سنة يف املرتبة 40 على 

م�ستوى العامل والأوىل على م�ستوى 

الدول العربية واملنطقة.

وا�ستعر�ست الدرا�سة �سيناريوهات 

الدول يف  بدور  تتعلق  لل�سحة  بديلة 

املوؤثرة  امل�ستقبلية  للق�سايا  الت�سدي 

والتبغ،  ال��ب��دان��ة،  مثل  ال�سحة  يف 

وقائية  برامج  خالل  من  والكحول، 

فاإن  الحتمالت  وباأ�سواأ  وعالجية، 

متو�سط عمر ال�سعوديني �سيزداد بني 

1.3 - 2.6 �سنة.
وتعد الدرا�سة �سابقة من نوعها، 

ال�سابقة  التنبوؤات  عن  تتميز  حيث 

ب��ع��ر���س ن��ت��ائ��ج اإح�����س��ائ��ي��ة ق��وي��ة 

ملعدلت  ومف�سلة  �ساملة  وتقديرات 

اخلطر والأمرا�س من الأمم املتحدة 

وغ��ره��ا، وا���س��ت��ف��اد ب��اح��ث��و معهد 

من  والتقييم  ال�سحية  القيا�سات 

العبء  درا�سة  الناجتة عن  البيانات 

ت��ن��ب��وؤات  ل��ت��ق��دمي  للمر�س  ال��ع��امل��ي 

دولة   195 ل�  بديلة  و�سيناريوهات 

واإقليماً.

فن الالمباالة

مار�س مان�سون

ترجمة: احلارث النبهان

»م��ارك  الكاتب  يقدم 

مان�سون« من خالل هذا 

الالمبالة«  »فن  الكتاب 

ت�سوراً جديداً لل�سعادة 

وال���ر����س���ا ال��ن��ف�����س��ي 

يخالف العرف ال�سائد 

للتفكر  يدعو  ال��ذي 

الإي��ج��اب��ي وال��دع��م 

امل���ع���ن���وي اخل��ي��ايل 

ويزعم اأن كل الب�سر 

وموؤهلون  مت�ساوون 

هذا  يطرحه  الذي  الت�سور  ويقوم  والتميز،  للتفوق 

الكتاب على قبول الأخطاء وال�سلبيات والتعاي�س معها والعرتاف 

اأن »جرعة من  تهويل مبعنى  اأو  الب�سرية دون ت�سخيم  بالفوارق 

احلقيقة الفجة ال�سادقة املنع�سة هي ما ينق�سنا اليوم«.

حقيقة �سادمة

اأن  يف  تتلخ�س  الكتاب  هذا  املوؤلف يف  يطرحها  التي  الفكرة 

مع  التعامل  يف  كامن  و�سعادة  ا�ستقراراً  اأكرث  حياة  اإىل  املفتاح 

ال�سدائد بواقعية اأف�سل والكف عن اأن يكون املرء اإيجابًيا طيلة 

الوقت، والقبول بالواقع. يقول مان�سون: »فلنكن �سادقني؛ ال�سيئ 

�سيئ وعلينا اأن نتعاي�س مع هذا«. ل يتهرب مان�سون من احلقائق 

ول يغلفها بال�سّكر، بل يقولها لنا كما هي: جرعة من احلقيقة 

ال�سادمة ال�سادقة املنع�سة هي ما ينق�سنا اليوم.

اإيجابية مزعومة

يقول املوؤلف: ظل يُقال لنا طيلة ع�سرات ال�سنوات اإن التفكر 

الإيجابية  لكن  ثرية،  �سعيدة  حياة  اإىل  املفتاح  هو  الإيجابي 

»الإيجابية املزعومة« لي�ست كلها واقعية ونتائجها لي�ست اإيجابية 

اأن  وعلينا  �سيئ  ال�سيئ  �سادقني،  نكون  اأن  علينا  ويجب  متاماً، 

نتعاي�س مع هذا، ول نتهرب من احلقائق ول يغلفها بال�سّكر، بل 

ال�سادقة  ة  الفجِّ ونتقبلها كما هي: فجرعة من احلقيقة  نقولها 

املنع�سة هي ما ينق�سنا اليوم«.

ذهنية خيالية

التي  الذهنية اخليالية  الكتاب  مان�سون يف هذا  مارك  ينتقد 

نهدهد اأنف�سنا بها والتي تقول: »فلنعمل على اأن يكون لدينا كلنا 

اأف�سدت  اأنها  ويرى  املعا�سر،  املجتمع  غزت  التي  طيب«  �سعور 

جياًل باأ�سره، �سار ينال »التدليل« واملكافاآت وامليداليات الذهبية 

اأن  اأم��ل  على  املدر�سة،  اإىل  وح�سوره  مبكراً  ا�ستيقاظه  ملجرد 

يجتهد اأكرث ويتميز وي�سبح لديه دافع لتغير نف�سه من الداخل، 

ويرى اأن هذا التدليل مبالغ فيه ولن ياأتي بنتيجة.

تعاي�س ب�سالم

واأن  وقدراتنا  اإمكاناتنا  ح��دود  نعرف  اأن  مان�سون  ين�سحنا 

نتقبلها كما هي، واأن ندرك خماوفنا ونواق�سنا وما ل�سنا واثقني 

منه، واأن نعرتف بها ونتقبلها ونكّف عن التهرب والفرار من ذلك 

كله اأو من نكرانه، ويدعونا لأن نبداأ يف مواجهة احلقائق املوجعة، 

ما  والعثور على  ب�سالم  معها  التعاي�س  قادرين على  ن�سر  حتى 

وحب  وت�سامح  وم�سوؤولية  و�سدق  ومثابرة  جراأة  من  عنه  نبحث 

للمعرفة.

الرثوة احلقيقية

ح�سب املفهوم الذي يطرحه هذا الكتاب ل ي�ستطيع كل �سخ�س 

اأن يكون متميًزا ومتفوًقا، ففي املجتمع ناجحون وفا�سلون؛ وق�سم 

من هذا الواقع لي�س عادًل ولي�س نتيجة غلطتك اأنت، و�سحيح اأن 

املال �سيء ح�سن، لكن اهتمامك مبا تفعله بحياتك اأح�سن كثًرا؛ 

فالتجربة هي الرثوة احلقيقية، اإنها حلظة حديث حقيقي �سادق 

ل�سخ�س مي�سكك من كتفيك وينظر يف عينيك ويواجهك التي قد 

تكون »�سادمة« لكنها »منع�سة« لهذا اجليل حتى ت�ساعده يف عي�س 

حياة را�سية م�ستقرة.

قــــــــــــــــرأت لك..

ل يزال مو�سوع التوافق النف�سي 

حموًرا  العمل،  بيئة  يف  الجتماعي 

جم�ال  يف  الدرا�س�ات  م�ن  للعديد 

الجتماع  وعل�م  ال�نف�سي  الط�ب 

وعلم النف�س، حيث يكت�سب التوافق 

الطبيعي  ال�سر  يف  كبرة  اأهمية 

اأي  يف  واجلماع�ات  الأف��راد  حلياة 

التوافق حجر  ويقف عدم  جمتم�ع؛ 

ع���رثة اأم����ام ب��ل��وغ الأه�����داف التي 

ين�سدها املتجمع، كما اأن ال�سخ�سية 

مواقف  يف  الت�سرف  على  ال��ق��ادرة 

احلياة املختلفة ت�سبح قادرة وفاعلة 

للمجتمع الذي تعي�س فيه.

ح�سب  ال�ذاتي  التواف�ق  يتمث�ل 

رق��ي��ة حم��م��د ح��ام��د ال��ي��ع��ق��وب��ي، 

م�ساعد  وم��در���س  دك��ت��وراه  باحثة 

الآداب  كلية  النف�س  ع��ل��م  بق�سم 

بقدرة  ليبيا،  يف  وليد  بني  جامعة 

وتوتراته  �سراعاته  حل  على  الفرد 

مالئًما،  ح��اًل  با�ستمرار  الداخلية 

بالتوافق الجتماع�ي ق�درة  ويق�سد 

اإقامة عالقات منا�سبة  الف�رد ع�لى 

التي  اجلماعة  لأع�ساء  وم�سايرة 

نف�س  يف  وي��ح��ظ��ى  اإل��ي��ه��ا،  ينتهي 

واح�����رتام  وت��ك��رمي  بتقدير  ال��وق��ت 

اجلماعة لآرائه واجتاهاته.

واملوظف �ساأنه �س�اأن اأي يف ف�رد 

املجتم�ع، تتوقف درجة اأدائه لأدواره 

مع  توافقه  درج��ة  على  الوظيفية 

نف�سه اأولً ومع الأفراد وال�سخ�سيات 

ي�ستدعي  وذلك  ثانياً،  به  املحيطني 

ح�سب الدرا�سة التي اأعدتها الباحثة 

النف�سية  الظروف  تهيئة  اليعقوبي، 

والجتماعية وتوفر دورات تدريبية 

املوظف  اجت��اه��ات  لتنمية  ت��ه��دف 

الإيجابي�ة نح�و مهنت�ه، بحيث يك�ون 

الآخرين  ومع  ذاته  مع  تفاعاًل  اأكرث 

اأهداف  على حتقيق  حر�ًسا  واأك��رث 

املن�ساأة التي يعمل بها.

اأن »ال��ت��واف��ق  واأك����دت ال��درا���س��ة 

و»ال��ر���س��ا  والج��ت��م��اع��ي«  النف�سي 

يجب  عن�سرين  اأه���م  ال��وظ��ي��ف��ي« 

ف���الأول  امل��وظ��ف؛  بهما  يتمتع  اأن 

نف�سه  م��ع  ���س��ع��ادت��ه  م��ع��ه  تتحقق 

مع  تكيفه  وب��ال��ت��ايل  ب��ه��ا،  وث��ق��ت��ه 

الثاين  اأما  فيه،  والندماج  جمتمعه 

حالة  فيمثل  الوظيفي  الر�سا  وهو 

ان�سجام بني الفرد وبني ما يقوم به 

م�ن تاأدي�ة لأع�مال يرتبط من خاللها 

ارتباًطا وثيًقا بوظيفته ويكون فرًدا 

يجعل�ه  كما  الآخ��ري��ن،  ع��ن  مم��ي��ًزا 

يتفاع�ل م�ع ه�ذه الوظيفي�ة تفاعاًل 

اإىل  خاللها  م��ن  وي�سعى  ح��ي��وًي��ا، 

اأكرب  لتحقيق  ويتطلع  قدراته  تنمية 

قدر من ال�ستقالل الوظيفي ويعم�ل 

ع�لى حتقيق طموحاته واأهدافه مما 

ي�سعره يف النهاية بالراح�ة النف�س�ية.

اجل�انبني  ه�����ذي��ن  ف�����اإن  ل�����ذل��ك 

والجتماعي«  النف�سي  »ال��ت��واف�����ق 

و»الر�س�ا الوظيفي« للموظف اأمران 

لأهميتهما  بهما  الهتمام  من  لبد 

ولتاأثرهما  الإن�����س��اين  تكوينه  يف 

والرقي،  التطور  وعلى  الأداء  على 

مهام  تاأدية  ع�ن  م�سوؤول  فاملوظف 

ا�س�تحدث  اجتماعية موؤثرة، ومه�ما 

ومهما  تطويرية  وو�سائل  طرق  من 

اأ�سيف اإليه من مو�سوعات جديدة، 

ترجمته  مي��ك��ن  ل  ك��ل��ه  ه���ذا  ف����اإن 

وتف�اعالت  وعالق�ات  مواقف  اإىل 

»التوافق«  اإل  �س�لوكية  وخ�س�ائ�س 

و»الر�سا«.

الربيطانية  »هارتفورد�سر«  جامعة  يف  باحثون  اأجراها  حديثة  درا�سة  ك�سفت 

عن وجود رابط قوي بني اخل�سوع لقيلولة ق�سرة »الغفوة ال�سريعة« والإح�سا�س 

ال�سابقة  الأبحاث  اإن  الدرا�سة،  معدي  اأحد  وايزمان،  ريت�سارد  وقال  بال�سعادة، 

اأظهرت اأن النوم ملدة 30 دقيقة، يجعل الإن�سان اأكرث تركيزاً واإنتاجية واإبداعية.

اأكرث  اأن الإن�سان ي�سبح  اإىل  اأي�ساً  الدرا�سة اجلديدة ت�سر  نتائج  اأن  واأ�ساف، 

ترتبط  اأط��ول  لفرتة  القيلولة  اأن  موؤكداً،  ق�سرة«،  »قيلولة  اأخ��ذ  مبجرد  �سعادة 

بالعديد من املخاطر ال�سحية.

و�سارك يف الدرا�سة اجلديدة اأكرث من 1000 �سخ�س اأجابوا عن ا�ستطالع ب�ساأن 

عادات القيلولة، وحالتهم النف�سية، وو�سع الباحثون معياراً لل�سعادة من 5 نقاط.

واأظهرت النتائج، اأن الذين ياأخذون غفوة ب�سيطة يف النهار نالوا درجة 3.67، 

اأما الذين ياأخذون غفوة طويلة فنالوا درجة 3.44، والذين ل ياأخذون غفوة اإطالقاً 

ح�سلوا على 3.52 درجة.

وخل�ست الدرا�سة، اإىل اأن %66 من الذين ياأخذون »قيلولة ق�سرة« ي�سعرون 

بال�سعادة، مقارنة ب�%56 لأولئك الذين ياأخذون »قيلولة طويلة«، مما ي�سلط ال�سوء 

على الرتباط الكبر بني القيلولة الق�سرة وال�سعور بال�سعادة.

ووجدت الدرا�سة، اأن %43 من امل�ساركني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و30 

�سنة ياأخذون قيلولة طويلة خالل النهار، يف حني ياأخذ 30 % ممن جتاوزوا �سن 

اخلم�سني قيلولة طويلة.

متوسط عمر السعوديين 81 سنة عام 2040

التوافق النفسي واالجتماعي أساس الرضا الوظيفي

القيلولة تجعلك أكثر تركيزًا وإنتاجية وإبداعًا
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�أن رجاًل كان يعي�ش يف مدينة �ساحلية  يحكى 

�لعجوزين  و�لديه  من  مكونة  �أ���س��رًة  يعيل  وك��ان 

يف  يتمثل  رزق��ه  م�سدر  وك��ان  و�أوالده،  وزوج��ت��ه 

هو  فيجل�ش  �ل�سر�عية،  للمر�كب  قما�ش  �سناعة 

حياكة  يف  يعملون  �ل�سنة  طول  �أ�سرته  و�أف���ر�د 

و�إنتاج ذلك �لقما�ش ثم يبيعه الأ�سحاب �ملر�كب.

ويف �سنة من �ل�سنو�ت وبينما كان متجهاً لبيع 

�إنتاج �سنة كاملة من �لقما�ش الأ�سحاب �ملر�كب، 

قريبة  مدينة  من  �لقادمني  �لتجار  �أحد  �أن  وجد 

قد �سبقه �إىل �أ�سحاب �ملر�كب وباع �أقم�سته لهم، 

فكانت �سدمته كبرية بالطبع، �إذ �ساع ر�أ�ش ماله 

وجهد �سنة كاملة دون فائدة �أو نتيجة.

متح�سر�ً  �لطريق  نا�سية  على  �لرجل  جل�ش 

يفكر يف  و�أخ��ذ  �أمامه  �لقما����ش  وو�سع  ون��ادم��اً، 

من  �سخرية  حمط  جلو�سه  �أثناء  وكان  خ�سارته، 

ما  �سمن  م��ن  وك��ان  �ملر�كب،  و�أ�سحاب  �مل���ارة 

ومتهكماً:  �ساخر�ً  �أحدهم  له  قال  �أن  به  �سخرو� 

»��سنع منها �سر�ويل و�رتديها �أنت وعائلتك«!

حمل  وفعاًل  �لفكرة،  بتلك  جيد�ً  �لرجل  فكر 

�الأقم�سة وعاد �إىل بيته م�سرعاً وقام هو وعائلته 

بق�ش تلك �الأ�سرعة و�سناعة �سر�ويل قوية ومتينة 

من �أقم�ستها الأ�سحاب �ملر�كب، وقرر بيعها لقاء 

ربح ب�سيط، و�أخذ ينادي: »من يريد �سرو�اًل من 

قما�ش قوي يتحمل طبيعة �لعمل �لقا�سية«.

�أعجب �لنا�ش بتلك �ل�سر�ويل وقامو� ب�سر�ئها، 

فوعدهم �لرجل �أن ي�سنع مثلها و�أف�سل منها يف

تعديالت  بعمل  قام  ثم  �لقادمة،  �ل�سنة 

من  مزيًد�  لها  و�سنع  �ل�سر�ويل،  على  و�إ�سافات 

ثم  وهكذ�،  �لعمال  حاجة  ت�ستويف  حتى  �جليوب 

�سحاب �ملر�كب ف��سرتوها منه. ذهب بها الأ

زمة  وبهذه �لطريقة متّكن �لرجل من حتويل �الأ

�لتي  تلك  من  �أكرث  �أرباحاً  وحقق  �ساحق  لنجاج 

و�خلال�سة  �الأ�سرعة،  �سناعة  يف  يحققها  ك��ان 

زمة ال جتعل �الإن�سان يقف يف مكانه، لكن  �أن �الأ

��ستجابتنا لها وردود �الأفعال هي ما جتعلنا نتقدم 

�إىل �الأمام �أو نرت�جع �إىل �خللف.

نو�حيها  من  ناحية  ويف  �لبندقية  مدينة  يف 

�لعرب  �ل�سياح  م��ن  جمموعة  ك��ان  �ل��ن��ائ��ي��ة، 

�جلميلة،  مقاهيها  �أح��د  يف  �لقهوة  يحت�سون 

وبينما هم جال�سون دخل �ملقهى �سخ�ش لطيف 

»�ثنان  �لنادل  على  و�ساح  جانبهم  �إىل  وجل�ش 

و�حد منهما على �حلائط«،  قهوة من ف�سلك، 

فاأح�سر �لنادل له فنجان قهوة و�سربه �ساحبنا، 

�لرجل  خرج  وعندما  فنجانني،  ثمن  دفع  لكنه 

مكتوب  �حلائط  على  ورقة  بتثبيت  �لنادل  قام 

فيها »فنجان قهوة و�حد«.

بعد ذلك دخل �سخ�سان وطلبا ثالثة فناجني 

قهوة و�حد منها على �حلائط، فاأح�سر �لنادل 

ثالثة  ثمن  ودفعا  ف�سرباهما،  فنجانني  لهما 

فناجني وخرجا، فما كان من �لنادل �ال �أن قام 

بتثبيت ورقة على �حلائط مكتوب فيها »فنجان 

قهوة و�حد«، و��ستمر �الأمر كذلك طو�ل �لنهار، 

وبعد فرتة دخل �سخ�ش يبدو عليه �لفقر، وقال 

�سمحت!  لو  �حلائط  من  قهوة  فنجان  للنادل: 

فاأح�سر له �لنادل فنجان قهوة، ف�سربه وخرج 

�ىل  �لنادل  ذه��ب  ثم  ثمنه،  يدفع  �أن  غري  من 

�ملعلقة  �الأور�ق  من  و�حدة  منه  و�أنزل  �حلائط 

ورماها يف �سلة �ملهمالت.

من  و�ح��د�ً  يعك�ش  �ل�سلوك  ه��ذ�  �أن  و��سح 

به  تاأثر  وق��د  �الإن�ساين،  �لتعاون  �أن���و�ع  �أرق��ى 

وقررو�  ير�قبونه،  كانو�  �لذين  �لعرب  �ل�سياح 

عند  جمتمعهم  �إىل  ون��ق��ل��ه  م��ن��ه  �ال���س��ت��ف��ادة 

قهوة«  »فنجان  على  ح�سره  عدم  مع  عودتهم، 

وح�سب، �إذ يعتزمون �إطالق حملة »وجبة غد�ء 

�أو ع�ساء على �حلائط« ي�ستفيد منها �الأ�سخا�ش 

بحيث  يومهم،  قوت  يجدون  ال  �لذين  �لفقر�ء 

ز�ئدة  وجبة  بطلب  �ملقتدرون  �الأ�سخا�ش  يقوم 

بحيث  تناولها  دون  ثمنها  ودف��ع  حاجتهم  عن 

ي�ستفيد منها �سخ�ش �آخر حمتاج، دون �أن ي�سعر 

باملهانة �أو �لذل �أو �الإحر�ج.

كيف يدخر أصحاب الرواتب البسيطة؟

منا�سبته  عدم  �أو  �لر�تب  قلة  من  �الأ�سخا�ش  من  كثري  يعاين 

ترك  �إىل  يدفعهم  قد  مما  �مل�ستقبلية،  وطموحاتهم  لتطلعاتهم 

قام  �ملنطلق،  هذ�  ومن  و�الكتئاب،  باالإحباط  �ل�سعور  �أو  �لعمل 

�ملاليني  �ملخططني  �آر�ء عدد من  �إن�سايدر« بطرح  »بيزن�ش  موقع 

عن كيفية �الدخار من ر�تب �سئيل، و�أو�سح �ملخططون �أن هناك 

بع�ش �خلطو�ت �لتي قد ت�ساعد على ذلك؛ وهي:

- حدد �أولويات �إنفاقك: قم بتحديد �أولويات �إنفاقك كل �سهر، 

كاإيجار �ملنزل، �أو �لق�سط �ل�سهري، �أو م�ساريف خا�سة، وما �إىل 

ذلك، وقلل �ملبالغ �لتي تدفعها على �الأ�سياء �لفرعية �لتي ميكن 

�ال�ستغناء عنها قدر �الإمكان.

تريد  �لتي  وطموحاتك  �أهد�فك  فتحديد  �أه��د�ف��ك:  حدد   -

حتقيقها يف �مل�ستقبل يدفعك �إىل توفري �ملال ب�سكل �أف�سل.

- �بد�أ يف �الدخار يف �سن �سغرية: فذلك يعطيك فر�سة �أف�سل 

لت�سبح من �الأغنياء، كما �أنه يوفر لك حياة كرمية عند و�سولك 

ل�سن �ملعا�ش.

- �كتب ما تقوم بدفعه يومًيا: فاإن كتابة وتدوين كل �سيء تقوم 

ب�سرفه يجعلك �أكرث وعًيا ملا تقوم باإنفاقه، وي�ساعدك على توفري 

�الأمو�ل و�لتقليل من �ل�سرف على �الأ�سياء غري �ملهمة.

- �ترك بطاقتك �الئتمانية باملنزل: فاإن �ل�سري ومعك بطاقتك 

�أثبتته  ملا  وفًقا  �ملال  من  كثري  �سرف  �إىل  يدفعك  قد  �الئتمانية 

در��سة حديثة.

- فكر يف كيفية زيادة دخلك: فهناك عدة م�سادر قد ت�ساعدك 

يف زيادة دخلك �سو�ء من خالل �ال�ستثمار يف �لبور�سة على �سبيل 

�ملثال، �أو من خالل �لدخول مب�ساريع م�سمونة �ملك�سب.

يف  �حلياة  متع  يف  كثرًي�  تفكر  ال  با�ستمر�ر:  نف�سك  حفز   -

فرتة �لتوفري، بل فكر با�ستمر�ر يف �لنفع �لذي �سيعود عليك يف 

�مل�ستقبل �إذ� ��ستطعت توفري �أمو�لك وبناء ثروة كبرية.

سيـــن 
وجيم

ال تَخف من �أن تكون خمتلفًا! 

فالبد�يات �ل�صهلة تكون �صعبة 

�لنهاية �أحيانًا، و�لبد�يات 

�ل�صعبة �صهلة �لنهاية.

�أحمد نا�صر �جلخيدب

معيد بكلية �ملجتمع

أفضل تعليق

فكر خارج 
الصندوق

فنجان قهوة »على الحائط«

»ل����و ن��ف��ع �ل��ع��ل��م ب���ا ع��م��ل ملا 

ذم �هلل �أح���ب���ار �أه���ل �ل��ك��ت��اب، ول��و 

ن��ف��ع �ل��ع��م��ل ب���ا �إخ���ا����ص مل���ا ذم 

�ملنافقني«.

�بن �لقيم: �أبو عبد�هلل، �سم�ش 

بن  بكر  �أب��ي  ب��ن  �ل��دي��ن، حممد 

751ه�«   -  691« �لزرعي  �أيوب 

�الإ���س��الم  �سيخ  ت��الم��ذة  �أ���س��ه��ر 

�ملذهب  �أئ��م��ة  و�أب���رز  تيمية  �ب��ن 

�حلنبلي.

تفكيرك 
اإليجابي 

يحول 
خسارتك إلى 

أرباح



نظم املركز ال�سع�دي للم�س�ؤولية 

جمعية  م��ع  بال�سراكة  االجتماعية 

االأط���ف���ال امل��ع���ق��ن وب��رع��اي��ة �سركة 

امل��ا���س��ي »ملتقى  ال��ث��اث��اء  ال��ف��ن��ار، 

وم�س�ؤليتهم  الر�سمين  املتحدثن 

جت����اه امل��ج��ت��م��ع« حت���ت ع���ن����ان »م��ع 

امل��ج��ت��م��ع«، مب��ق��ر جمعية االأط��ف��ال 

املع�قن.

اأبرز املتحدثن

فيها  حت��دث  ن��دوة  امللتقى  �شمل 

املتحدث  اخليل  اأب��ا  خالد  م��ن  ك��ل 

والتنمية  العمل  ل����وزارة  الر�شمي 

االج��ت��م��اع��ي��ة، و���ش��ي��ف ال�����ش��وي��ل��م 

االإ�شكان،  لوزارة  الر�شمي  املتحدث 

الر�شمي  املتحدث  الربيعان  وم�شعل 

االإعالمي  واأداره��ا  ال�شحة،  ل��وزارة 

قدمها  عمل  وور�شة  املالكي،  اأحمد 

االت�شاالت  لهيئة  الر�شمي  املتحدث 

اأبوحيمد،  ع��ادل  املعلومات  وتقنية 

وقدم االإعالمي خالد العقيلي ورقة 

عمل خا�شة.

�سناعة متحدث مميز

االإعالمي  قدم  امللتقى  بداية  يف 

العقيلي  خالد  املوؤ�ش�شي  وامل�شت�شار 

املتحدث  »�شناعة  عن  عمل  ورق��ة 

فيها  اأك�����د  امل���م���ي���ز«،  االإع����الم����ي 

االإعالمية  العالقات  بناء  ���ش��رورة 

وتعزيز االت�شال من قبل املتحدثني 

واٍع  متحدث  واإع����داد  الر�شميني، 

واجلهات  الربحية  غري  للمنظمات 

اخلريية.

و�شائل  اأ�شكال  العقيلي  و���ش��رح 

املحتوى،  اإع��داد  وطريقة  االإع��الم، 

ومهارات تعامل املتحدثني الر�شميني 

مع الو�شائل االإعالمية، م�شدداً على 

الر�شمي  املتحدث  يكون  اأن  اأهمية 

اإي�شاح  يف  ي�شهم  جمتمعياً،  فاعاًل 

ال�شورة ب�شكل مميز.

حلقة و�سل

املتحدث  ب��ني  العمل  ور���ش��ة  ويف 

والتنمية  العمل  ل����وزارة  الر�شمي 

اأهمية  اخليل  اأبا  خالد  االجتماعية 

يف  وفوائده  الر�شمي  املتحدث  دور 

وتفنيد  ال�شحيحة،  املعلومة  اإي�شال 

امل��ع��ل��وم��ات  وت�شحيح  ال�����ش��ائ��ع��ات 

ت��روي��ج  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��غ��ل��وط��ة، 

اأن�����ش��ط��ة امل��ن�����ش��اأة وال��ت��ع��ري��ف بها، 

امل��ت��ح��دث  اأن  اأب����ا اخل��ي��ل  واع��ت��ر 

ال��ر���ش��م��ي ي��ع��د ح��ل��ق��ة و���ش��ل بني 

واملكلف  االإع��الم،  وو�شائل  املن�شاآت 

احلقائق  واإبراز  املعلومات،  باإي�شال 

وتفنيد  ل��الإع��الم��ي��ني،  ومت��ل��ي��ك��ه��ا 

ال�شائعات.

حدود ال�ظيفة

الر�شمي  امل��ت��ح��دث  اأك����د  ف��ي��م��ا 

الربيعان  م�شعل  ال�شحة  ل����وزارة 

خالل الندوة على اأهمية اأن يت�شف 

التي  ال�شفات  من  بعدد  املتحدث 

وقدرة  دماثة  من  دوره  الأداء  توؤهله 

مبهام  تامة  ومعرفة  التوا�شل،  على 

اإىل  ميثلها،  التي  وباملن�شاأة  وظيفته 

جانب معرفة حدود وظيفته، معتراً 

اأن دور املتحدث الر�شمي مهم جداً 

يف ظ��ل ت��واج��د م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل 

االجتماعي واالإعالم اجلديد.

تفرغ �سبه تام

اأ�شحى  وقت  يف  الربيعان:  وقال 

فيه تناقل املعلومة �شريعاً عر كافة 

الو�شائط �شواء التقليدية اأو احلديثة؛ 

ال��ر���ش��م��ي  امل��ت��ح��دث  دور  ت��ع��اظ��م 

واأن  واخلا�شة،  احلكومية  للمن�شاآت 

االأوق��ات  جميع  يف  متواجداً  يكون 

للرد على اال�شتف�شارات، و�شدد على 

الر�شمي  املتحدث  عمل  طبيعة  اأن 

اأثناء  كبرياً  وقتاً  يفرغ  اأن  تقت�شي 

االإع��الم  و�شائل  على  للرد  العمل، 

وا�شتف�شاراتهم.

مناذج م�سيئة

الر�شمي  املتحدث  بني  جهته  من 

ال�شويلم  �شيف  االإ���ش��ك��ان  ل����وزارة 

اأهمية تفعيل دور املتحدث الر�شمي، 

اإبراز  مع  ال�شوء على عمله  وتركيز 

مناذج م�شيئة يف هذا املجال، وكيفية 

�شناعة متحدث ر�شمي مميز خا�شة 

يف القطاع غري الربحي الذي يعاين 

ب�شبب  اإعالمياً  امل�شاكل  بع�ض  من 

ال�شويلم  واأك��د  املعلومات،  �شبابية 

�شهرياً  تلتقي  االإ���ش��ك��ان  وزارة  اأن 

على  ل��الإج��اب��ة  االإع����الم  مبن�شوبي 

باالإ�شافة  وا�شتف�شاراتهم،  اأ�شئلتهم 

جميع  يف  لهم  الفر�شة  اإتاحة  اإىل 

االأوقات.

ردم اله�ة

الر�شمي  املتحدث  قدم  ذلك  بعد 

املعلومات  وتقنية  االت�شاالت  لهيئة 

عمل  وور�شة  دورة  اأبوحيمد  ع��ادل 

بعنوان »كيفية بناء عالقات اإعالمية 

ومهارات االت�شال - القطاع اخلريي 

دور  تفعيل  اأهمية  فيها  بني  كمثال« 

املتحدث الر�شمي ليتحول من جمرد 

ناقل اإىل م�شاهم اأ�شا�شي يف العمل 

املجتمعي، وردم الهوة بني املتحدثني 

وو�شائل االإعالم.

ال�جه االآخر

اأب��و حيمد يف حديثه على  واأك��د 

يف  التقليدية  من  اخل��روج  ���ش��رورة 

الر�شمي  امل��ت��ح��دث  ب��ني  ال��ع��الق��ة 

واالإعالميني عر ا�شتخدام الو�شائل 

االآخ���ر  ال��وج��ه  وتفعيل  احل��دي��ث��ة، 

�شوتاً  لي�شبح  الر�شمي  للمتحدث 

خمتتماً  املنظمة،  داخ���ل  ملجتمعه 

غري  املنظمات  دعم  باأهمية  حديثه 

الربحية مبتحدثني ر�شميني قادرين 

ر�شالتها  ون�شر  عنها  ال��دف��اع  على 

ال�شامية.

عقبات و�سع�بات

املتحدثون  اتفق  امللتقى  ختام  ويف 

الر�شميون على وجود معاناة وعقبات 

و���ش��ع��وب��ات و���ش��غ��وط��ات مي���ر بها 

املتحدث الر�شمي، �شواء مع اجلمهور 

اأو من قبل امل�شوؤولني، واأهمية اأن يكون 

اجلهة  �شف  يف  الر�شمي  املتحدث 

ال��ت��اب��ع لها يف ح��ال ح���دوث اأزم���ات 

االأزم��ات  بع�ض  ومواجهة  اإعالمية، 

واإدارتها مع اجلمهور واالإعالم.

تكرمي امل�ساركن

من  اأك��ر  بح�شور  امللتقى  حظي 

امل�شاركون  ودع���ا  �شخ�ض،   1200
و���ش��اح��ب  ���ش��ن��وي،  ب�شكل  ل��ع��ق��ده 

م�شاحب  وم��ع��ر���ض  رك���ن  امل��ل��ت��ق��ى 

ومت  عيونهم«،  يف  »�شلمان  بعنوان 

ا�شتحداث جائزة �شنوية للبارزين يف 

تكرمي  االإعاقة، حيث مت  ذوي  دعم 

النجم فايز املالكي واالإعالمي اأحمد 

يف  وامل�شاهمني  وامل�شاركني  الفهيد 

امللك  مركز  مدير  قبل  من  امللتقى 

املعوقني  االأط���ف���ال  جلمعية  ف��ه��د 

االأ�شتاذ خالد الفهيد، وممثل �شركة 

الفنار

اجلامعة  مدير  معايل  عن  نيابة 

ال��دك��ت���ر ب����دران ال��ع��م��ر، د���س��ن وكيل 

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

ال���دك���ت����ر ي��������س���ف ع�������س���ري ال��ل��ق��اء 

ال��ع��ل��م��ي ال����راب����ع ل����اأم����ان ال���دوائ���ي 

ب��ع��ن���ان »احل���د م��ن اأع��ب��اء العقاقر 

الطبية«، والذي نظمه كر�سي اأبحاث 

االأمان الدوائي ي�م اخلمي�س املا�سي 

يف ق����اع����ة اخل�����زام�����ى ل��ل��م��ن��ا���س��ب��ات 

وامل�������ؤمت������رات ب���ال���ري���ا����س، ب��ح�����س���ر 

ال��غ��ذاء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة  ال��رئ��ي�����س 

ال��دك��ت���ر ه�����س��ام اجل�سعي  وال������دواء 

اللقاء،  و�سيف  الكر�سي«  »م�ؤ�س�س 

االأمان  اأبحاث  كر�سي  على  وامل�سرف 

ال��دوائ��ي ال��دك��ت���ر ط���ارق احل���ا���س��ي، 

ون����خ����ب����ة م������ن امل���ت���خ�������س�������س���ن م��ن 

قطاعات خمتلفة من وزارة ال�سحة 

واجل���ام���ع���ات ال�����س��ع���دي��ة واجل���ه���ات 

اململكة  يف  وال��رق��اب��ي��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

وع�����دد م���ن م��ن�����س���ب��ي امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

االأمان  واملهتمن مبجال  الع�سكرية 

الدوائي وال�سامة الدوائية.

اإبداع ومتيز

األقى  التد�شني  حفل  ب��داي��ة  يف 

ي��و���ش��ف ع�����ش��ريي كلمة  ال��دك��ت��ور 

معايل مدير اجلامعة، رحب خاللها 

الرابع  اللقاء  اأن  واأك��د  باحل�شور، 

لكر�شي اأبحاث االأمان الدوائي يعد 

من اأهم اللقاءات العلمية يف جمال 

2018م،  لعام  ال��دوائ��ي��ة  ال�شالمة 

جامعة  ع��ل��ى  ب��غ��ري��ب  لي�ض  وه���ذا 

وما  �شعود  امللك  كجامعة  مرموقة 

بوكالة  البحث ممثلة  كرا�شي  توفره 

للكرا�شي  العلمي  البحث  ع��م��ادة 

خ�شبة  وب��ي��ئ��ة  دع���م  م��ن  البحثية 

لالإبداع والتميز.

450 م�ساركًا
�شارك يف هذا اللقاء قرابة 450 

م�����ش��ارًك��ا ح�����ش��روا 6 ور����ض عمل 

املتخ�ش�شني  من  نخبة  مع  تدريبية 

و�شرف  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  م��ن 

قطاعات  م��ن  متخ�ش�شون  اللقاء 

ال�����ش��ح��ة  وزارة  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة 

واجل��ه��ات  ال�شعودية  واجل��ام��ع��ات 

اململكة  يف  وال��رق��اب��ي��ة  الت�شريعية 

امل�شت�شفيات  من�شوبي  م��ن  وع���دد 

االأمان  مبجال  واملهتمني  الع�شكرية 

الدوائي وال�شالمة الدوائية.

ي�م علمي مميز

الكر�شي  احتفال  اللقاء  ميز هذا 

على  اأع���وام  ع�شر  م��رور  مبنا�شبة 

تاأ�شي�شه ليكون �شعاره بهذه املنا�شبة 

اأعوام من االأمان الدوائي«،  »ع�شرة 

13 جهة  االإجن��از  ه��ذا  و�شارك يف 

اللقاء  وحظي  قطاعات،  عدة  متثل 

مب�شاركة 13 باحًثا عر�شوا اأبحاثهم 

يف جم����ال ال�����ش��الم��ة ال���دوائ���ي���ة، 

املعر�ض  فعاليات  �شمن  من  وذل��ك 

مميزة  ج��ه��ات  ميثلون  امل�شاحب، 

علمي  يوم  �شاحبها  وعاملياً،  حملياً 

خمتلف  م��ن  متحدثاً   17 ل���  مميز 

املجاالت ال�شحية.

ق�س�س اإجناز

طموح  ع��ن  ع�����ش��ريي  د.  وع���ر 

اأبحاث  كر�شي  يكون  اأن  اجلامعة 

وا�شع  الأفق  منطلقاً  الدوائي  االأمان 

يف  واالأبحاث  الدرا�شات  جمال  يف 

جم���ال ال�����ش��الم��ة ال��دوائ��ي��ة وال��ت��ي 

اإجناز  اإىل ق�ش�ض  تتحول  اأن  ميكن 

واال���ش��ت��خ��دام  امل��ر���ش��ى  �شالمة  يف 

الدعم  مع  للدواء، خ�شو�شاً  االأمثل 

خادم  حكومة  تقدمه  الذي  ال�شخي 

�شلمان  امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني 

بن عبدالعزيز حفظه اهلل ملثل هذه 

النجاح  ه��ذا  ولتحقيق  امل���ب���ادرات 

التعاون  قيمة  تعزيز  علينا  ينبغي 

من  اأك��ر  ع��دد  وت�شمني  امل�شرتك 

املخت�شني يف هذا املجال.

10 اأع�ام
االحتفال  ع�شريي  الدكتور  وعدَّ 

االإرادة  على  دليل  خري  اللقاء  بهذا 

يف  اأو�شع  الأف��ق  لالنطالق  والرغبة 

و�شالمة  ال���دوائ���ي  االأم����ان  جم���ال 

االأم���ان  اأب��ح��اث  وكر�شي  امل��ر���ش��ى، 

م��رور  مبنا�شبة  يحتفل  ال���دوائ���ي 

ع�شرة اأعوام على تاأ�شي�شه، وبف�شٍل 

من اهلل عز وجل اأ�شبح اليوم كر�شي 

اأب��ح��اث االأم����ان ال���دوائ���ي جم��ه��زاً 

باالإمكانيات العلمية القوية وال�شمعة 

القوية  واالإرادة  املتميزة  العلمية 

�شعود  امللك  وجامعة  اململكة  لو�شع 

على قائمة الريادة يف جمال اأبحاث 

�شالمة املر�شى واالأمان الدوائي.

6 ور�س عمل
م���ن ج��ه��ت��ة ق���ال امل�����ش��رف على 

ك��ر���ش��ي اأب���ح���اث االأم�����ان ال��دوائ��ي 

الدكتور طارق احلوا�شي: �شارك يف 

هذا اللقاء 450 م�شارًكا ح�شروا 6 

موا�شيع  حول  تدريبية  عمل  ور���ض 

االأم������ان ال����دوائ����ي ل����دى م��ق��دم��ي 

مع  اململكة  يف  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 

من خمتلف  املتخ�ش�شني  من  نخبة 

اللقاء  ه��ذا  و���ش��رف  ال��ع��امل،  دول 

قطاعات خمتلفة من وزارة ال�شحة 

واجل��ه��ات  ال�شعودية  واجل��ام��ع��ات 

اململكة  يف  وال��رق��اب��ي��ة  الت�شريعية 

امل�شت�شفيات  الزمالء من  وعدد من 

االأمان  مبجال  واملهتمني  الع�شكرية 

الدوائي وال�شالمة الدوائية.

اأبحاث م�سرتكة

واأ�شاف: ميز هذا اللقاء احتفالنا 

على  اأع���وام  ع�شرة  م��رور  مبنا�شبة 

�شعارنا  وليكون  الكر�شي،  تاأ�شي�ض 

ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة »ع�����ش��رة اأع����وام 

و�شاركنا  ال���دوائ���ي«،  االأم����ان  م��ن 

عدة  متثل  جهة   13 االإجن���از  ه��ذا 

قطاعات مهتمة، ويعد من اللقاءات 

تعزيز  على  وي�شاعد  علمياً  الغنية 

ال��ت��ب��ادل امل��ع��ريف، وق��د حظي هذا 

اللقاء مب�شاركة 13 باحًثا يعر�شون 

اأبحاثهم يف جمال ال�شالمة الدوائية، 

املعر�ض  فعاليات  �شمن  من  وذل��ك 

امل�شاحب.

ريادة اإقليمية وعاملية

اأننا  و���ش��دد ال��دك��ت��ور احل��وا���ش��ي 

اأب��ح��اث  كر�شي  خ��الل  م��ن  ن�شعى 

جامعة  تقدمه  وما  الدوائي  االأم��ان 

بحثية  وبيئة  دع��م  من  �شعود  امللك 

ج��اذب��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل�����ش��رع��ني، 

وامل��م��ار���ش��ني ال�����ش��ح��ي��ني، وط��الب 

الدرا�شات العليا واملهتمني بال�شالمة 

الدوائية؛ الأن تكون اململكة رائدة يف 

اإقليمياً  ال��دوائ��ي��ة  ال�شالمة  جم��ال 

وعاملياً.
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ملتقى المتحدثين الرسميين يدعو لردم الهوة مع وسائل اإلعالم

د. عسيري يفتتح اللقاء العلمي الرابع لألمان الدوائي

�صدد على �أهمية �صناعة متحدث فاعل ومميز

ناق�س �صبل »�حلد من �أعباء �لعقاقري �لطبية« بح�صور رئي�س هيئة �لغذ�ء و�لدو�ء

د. �حلو��صي: �صارك يف �للقاء 13 باحثًا حمليًا وعامليًا و17 متحدثًا من خمتلف �ملجاالت �ل�صحية

املتحدث�ن الر�سمي�ن خال الندوة املالكي والفهيد والعتيبي

أبا الخيل: المتحدث الرسمي يبرز الحقائق ويفند 
الشائعات

السويلم: وزارة اإلسكان تلتقي شهريًا بمنسوبي 
اإلعالم 

د.ع�سري ي�سلم د.اجل�سعي جائزة التكرمي



نظم منرب اجلامعة لقاًء مفتوحًا مع عميد البحث 

الدكتور  اللقاء  واأدار  احلميزي،  خالد  الدكتور  العلمي 

لفيف  ال��ع��ي��ار، وح�ضره  ت��رك��ي 

م���ن اأع�����ض��اء وع�����ض��وات هيئة 

ال����ت����دري���������س وال����ب����اح����ث����ن يف 

اجل��ام��ع��ة، ومت خ���ال ال��ل��ق��اء 

طرح ومناق�ضة اأبرز التحديات 

والق�ضايا ذات العاقة مب�ضرية 

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

امل���ل���ك ����ض���ع���ود ب�����ض��ك��ل خ��ا���س 

وجامعات اململكة وموؤ�ض�ضاتها 

ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة والأك������ادمي������ي������ة 

ومراكزها البحثية يف املرحلة 

القادمة.

فر�س وحتديات

يف بداية اللقاء رحب الدكتور تركي العيار باحل�ضور، 

ح�ضوره  على  العلمي  البحث  لعميد  �ضكره  مقدماً 

وم�ضاركته يف احلوار واالإجابة على اال�ضتف�ضارات التي 

التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  تهم 

يف هذا املجال، وتناول اللقاء 

ال��ق�����ض��اي��ا امل��ه��م��ة يف جم��ال 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ف��ر���س 

وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت��واج��ه 

الباحثني يف اجلامعة وحماولة 

حلها اأو التخفيف منها، ثم فتح 

لطرح  احل�ضور  اأم���ام  ال��ب��اب 

م�ضاركاتهم وا�ضتف�ضاراتهم يف 

جمال البحث العلمي.

نقاط اإيجابية م�ضيئة

اأب�����دى عميد  م���ن ج��ان��ب��ه 

كلمته  يف  واأ���ض��ار  اللقاء  بهذا  �ضعادته  العلمي  البحث 

من  ولعدد  اجلامعة  حققتها  التي  البحثية  للإجنازات 

يف  العلمي  البحث  مل�ضرية  الداعمة  االإيجابية  النقاط 

العلمي  والن�ضر  البحث  ن�ضبة  ارتفاع  واأبرزها  اجلامعة، 

خلل ال�ضنوات القليلة املا�ضية 

ووجود عدد كبري من الربامج 

للبحث  وامل�����ض��ان��دة  البحثية 

اإ�ضافة  اجلامعة،  يف  العلمي 

يف  الفاعلة  اجلامعة  مل�ضاركة 

الوطنية  البحثية  امل�ضروعات 

وزارة  وم���ب���ادرات  امل�����ض��رك��ة 

التعليم للبحث والتطوير.

خزانات التفكري

رك���زت اأغ��ل��ب امل�����ض��ارك��ات 

الق�ضايا  ع��ل��ى  وامل���داخ���لت 

املوؤثرة والتحديات التي يعاين 

منها البحث العلمي يف اململكة 

ب�ضكل عام واجلامعة ب�ضكل خا�س، والتي تتمثل ح�ضب 

يف  العلمي  البحث  اأن  اأولها  نقاط،  عدة  يف  امل�ضاركني 

اململكة يكاد ينح�ضر يف اجلامعات واملوؤ�ض�ضات التعليمية 

خارج  غيابه  مع  واالأكادميية، 

ال���ق���ط���اع االأك�����ادمي�����ي م��ث��ل 

ومراكز  ال�ضناعية  املن�ضاآت 

الربحية  غري  العلمي  البحث 

وع��دم وج��ود خ��زان��ات تفكري 

.»Think Tanks«

تركيز نخبوي

م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي مت 

»الركيز  ال��ل��ق��اء  يف  طرحها 

ال��ن��خ��ب��وي« ال���ذي ي��ع��اين منه 

اململكة،  يف  العلمي  البحث 

ح��ي��ث ي��ك��اد ي��رك��ز يف اأرب���ع 

جامعات ت�ضتحوذ على 78 % من الناجت البحثي خلل 

الفرة 2010-2017م وتتواجد يف ثلث مدن رئي�ضة. 

للبحث العلمي يف جماالت  كما اأن هناك تركيزاً كبرياً 

حمددة مثل الكيمياء والهند�ضة والعلوم ال�ضحية وعلوم 

50 % من الناجت  اأكرث من  امل��واد، والتي ت�ضتحوذ على 

البحثي.

التوطن املكاين

للبحث  كبرياً  تركيزاً  هناك  فاإن  امل�ضاركني  وح�ضب 

تقوم   % 20« الباحثني  من  ع��دد حم��دود  بني  العلمي 

اأن جودة البحث  اإىل  ب�70 % من الن�ضر«، مع االإ�ضارة 

 ،»G20« الع�ضرين  بدول  مقارنة  املاأمول  دون  العلمي 

اأنه  اأي  مكانياً«،  متوطن  »غري  العلمي  البحث  اأن  كما 

»جامعة  با�ضتثناء  للجامعات  املكانية  بالبيئة  يرتبط  ال 

كاو�ضت« والتي تتميز باأن البحث العلمي فيها »متوّطن 

مكانياً« لكن بغري املواطنني.

اخلرائط البحثية

ناق�س اللقاء االإطار اال�ضراتيجي للبحث العلمي يف 

جامعة امللك �ضعود واخلطة اال�ضراتيجية لعمادة البحث 

العلمي، ودعا امل�ضاركون الأهمية توجيه البحث العلمي 

اأو  البيئية  منها  �ضواء  الوطنية  البحثية  االأولويات  نحو 

اأ�ضاروا لغياب »اخلرائط  اأو االقت�ضادية، كما  ال�ضحية 

البحثية« اإ�ضافة للنخفا�س ال�ضديد يف البحث والن�ضر 

العلمي يف جماالت العلوم االجتماعية واالإن�ضانية على 

امل�ضتوى العاملي.

تتوفر جمموعة متنوعة ومتميزة من الربامج 

املجموعات  برنامج  وهي:  اجلامعة  البحثية يف 

البحثية، برنامج الكرا�ضي البحثية، برنامج دعم 

مراكز البحوث يف الكليات، برنامج منح اأع�ضاء 

دعم  برنامج  رائ��د،   – اجل��دد  التدري�س  هيئة 

برنامج  البكالوريو�س،  لطلب  العلمي  البحث 

دعم الن�ضر العلمي للمبتعثني وطلب الزماالت، 

برنامج  الوطنية،  امل�ضركة  امل�ضاريع  برنامج 

العلمية  ال�ضراكة  برنامج  كتاب،  تاأليف  دع��م 

العليا،  الدرا�ضات  دعم طلب  برنامج  الدولية، 

برنامج دعم الن�ضر العلمي من الر�ضائل العلمية، 

مراكز التميز البحثي، املعاهد واملراكز البحثية 

املتخ�ض�ضة.

البحث  ملنظومة  م�ضاندة  برامج  تتوفر  كما 

العلمي،  االإنتاج  قاعدة  نظام  يف  تتمثل  العلمي 

جائزة جامعة امللك �ضعود للتمّيز العلمي، وحدة 

اأخلقيات  جلنة  الباحثني،  وخدمات  م�ضاندة 

الفكرية  امللكية  حماية  برنامج  العلمي،  البحث 

وادي  االب��ت��ك��ارات،  مركز  التقنية،  وترخي�س 

الريا�س للتقنية، حا�ضنة الريا�س للتقنية.

امل�ضروعات  ب��رن��ام��ج  يف  اجل��ام��ع��ة  ت�����ض��ارك 

بحثي  برنامج  وهو  امل�ضركة،  الوطنية  البحثية 

املتمازجة  ال�ضبغة  ذات  البحوث  على  يركز 

البحوث  وطبيعة   »Multidisciplinary«

موجهة ومرتبطة بق�ضايا ذات اأولوية للمجتمع، 

امل�ضتفيدة  اجلهات  من  فاعلة  م�ضاركة  وي�ضهد 

وامل�ضتهدفة؛ وي�ضم باحثني من عدة تخ�ض�ضات 

حيث  من  متكاملة  ببحوث  للقيام  اجلامعة  من 

الربنامج  ويحظى  احللول،  وتقدمي  الت�ضخي�س 

ب��ت��م��وي��ل م�����ض��رك ب���ني اجل��ام��ع��ة واجل��ه��ات 

امل�ضتفيدة اأو امل�ضتهدفة.

وزارة  م��ب��ادرات  يف  اجلامعة  اأ�ضهمت  كما 

خ��لل:  م��ن  وذل��ك  والتطوير،  للبحث  التعليم 

مقعد   20« الدكتوراه  بعد  م�ا  اأبحاث  مبادرة 

التعاون  م��ب��ادرة  الكلي«،  احل�ضور  من   %  20
دعم  221بحثاً«،  العمادة  »اعتمدت  ال���دويل 

البحوث ال�ضحية »8 مليني ريال«، مبادرة دعم 

االإع��لن  »مت  واالجتماعية  االإن�ضانية  البحوث 

عنها حديثاً«.
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التركيز النخبوي وغياب األولويات..
أبرز التحديات 

يف لقاء مفتوح نظمه منرب اجلامعة حول »البحث العلمي«

استعرض اللقاء اإلطار االستراتيجي للبحث العلمي وناقش التحديات التي تواجه الباحثين 

برامج بحثية 
وبرامج مساندة

مشروعات بحثية 
ومبادرات مشتركة

طرح المشاركون قضية غياب الخرائط البحثية وخزانات التفكير ومستوى األبحاث العلمية

دعا اللقاء لالهتمام 
»التوطين المكاني«  بـ

بحيث تركز بحوث كل 
جامعة على القضايا 

المحيطة بها

4 جامعات تستحوذ 
على 78 % من الناتج 
البحثي و20 % من 

الباحثين على 70 % 
من النشر

تكرمي عميد البحث العلمي



من  قريباً  البنيان  ق��وي  كائناً  اإن  علماء  ق��ال 

الثدييات ويف حجم الفيل وذا منقار مدبب مي�ضغ 

الأوروبية جنباً  الأرا�ضي  النباتات كان يجوب  به 

اإىل جنب مع الدينا�ضورات يف الع�ضر الرتيا�ضي 

منذ ما بني 205 و210 ماليني �ضنة.

بولندا  يف  مثري  اكت�ضاف  عن  العلماء  واأعلن 

اأطلق  اأرج���ل  اأرب��ع��ة  ذي  �ضخم  كائن  حلفريات 

ي�ضي  مما  بوياين«  »لي�ضوفيت�ضا  ب��اأن عليه 

الدينا�ضورات مل تكن الكائنات 

الوحيدة  العمالقة 

الأر����ض  على 

ذل�����ك  يف 

ال��وق��ت، 

بالثدييات  ال�ضبيهة  ال��زواح��ف  جمموعة  واأن 

با�ضم  وت��ع��رف  لي�ضوفيت�ضا  اإليها  ينتمي  التي 

دي�ضاينودونتيات مل تنقر�ض منذ فرتة طويلة كما 

كان يعتقد العلماء يف ال�ضابق.

وقال عامل احلفريات جوجاجو�ض نيجفيد�ضكي 

واحد  اأنه  »نعتقد  ال�ضويد:  يف  اأوب�ضال  بجامعة 

الع�ضر  من  اإث��ارة حلفرية  الكت�ضافات  اأكرث  من 

اأ�ضخم  هو  ولي�ضوفيت�ضا  اأوروب��ا«.  يف  الرتيا�ضي 

حيوان بري معروف عا�ضر الدينا�ضورات، وكان 

طوله نحو اأربعة اأمتار ون�ضف املرت وارتفاعه 

2.6 مرت وكان يزن ت�ضعة اأطنان.
»كانت  نيجفيد�ضكي:  وق��ال 

جمجمة اللي�ضوفيت�ضا وكان 

وبالفم  اأ�ضنان  بال  كبري:  حد  اإىل  مميزين  فكاه 

منقار مدبب«، م�ضيفاً اأنه مل يت�ضح ما اإذا كان ذا 

اأنياب كما كان احلال يف كائنات قريبة منه.

وال��ع�����ض��ر ال���رتي���ا����ض���ي ه���و ع�����ض��ر ظ��ه��ور 

اجلورا�ضي  الع�ضران  واأعقبه  الدينا�ضورات، 

قبل  دينا�ضورات  اأول  وظ��ه��رت  والطبا�ضريي. 

حوايل 230 مليون �ضنة.

عظام،  عينة   100 حوايل  العلماء  وا�ضتخرج 

قرية  يف  اللي�ضوفيت�ضا  كائنات  من  ع��دًدا  متثل 

لي�ضوفيت�ض البولندية.

منو  معدل  اأن  الكائن  اأط��راف  حتليل  واأظهر 

الثدييات  من  قريب  ب�ضكل  �ضريًعا  كان  عظامه 

والدينا�ضورات.
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جامعتا »روكفلر« »وبال«: 
»أصل البشرية زوجان«

سكر »التوت البري« يبطئ نمو 
األورام السرطانية

ك�ضفت درا�ضة علمية حديثة اأن كل الب�ضر ينحدرون من »زوجني اثنني« 

الدرا�ضة  وح�ضب  �ضنة،  األف   200 اإىل   100 قبل  عا�ضا  دون غريهما، 

العلمية، التي ن�ضرتها �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية، فاإن هذين الزوجني، 

ارتبطا بعد »كارثة كبرية« م�ضحت كل املخلوقات تقريًبا، عن الوجود.

»روكفلر«  جامعتي  م��ن  باحثون  بها  ق��ام  التي  ال��درا���ض��ة،  واأ���ض��ارت 

الأمريكية وبال ال�ضوي�ضرية ون�ضرت يف دورية »التطور الب�ضري«، اإىل اأن 

»الكارثة الكبرية« وقعت بعد اآخر ع�ضر جليدي.

وجاءت هذه النتائج اإثر درا�ضة جمموعة من العلماء لل�ضفرة اجلينية 

الأ�ضول  خمتلف  من  خملوق  ماليني   5 من  لأك��رث  ال��ن��ووي«  »احلم�ض 

والأنواع، مبن فيهم الب�ضر.

هذه  من   10 من   9 اأن  �ضتوكل  وم��ارك  ثالر  ديفيد  العاملان  ووج��د 

من  ينحدرون  وحدهم«  الب�ضر  ولي�ض  الأن��واع،  خمتلف  »من  املخلوقات 

نف�ض الأ�ضل.

من  غريهم  من  اأق��ل  جيني  تنوع  لهم  الب�ضر  اأن  الدرا�ضة  واأظ��ه��رت 

على  املوجودة  املخلوقات  كل  اأ�ضل  من  املئة  يف   90 اإن  اإذ  املخلوقات، 

الأر�ض حالًيا »مبن فيهم الب�ضر« يعود اإىل اآباء اأخذوا يتكاثرون يف الوقت 

نف�ضه تقريًبا، وحتديًدا قبل اأقل من 250 األف �ضنة م�ضت.

قال  فقد  الب�ضري،  التطور  منط  �ضحت،  اإن  النتائج،  هذه  وتن�ضف 

النتيجة �ضادمة للغاية.. لقد  الباحث يف جامعة بال ديفيد ثالر: »هذه 

حاولت اأن اأحاربها بكل ما اأوتيت من قوة، دون جدوى«.

من ناحيته، قال الباحث يف جامعة روكفلر مارك �ضتوكل: »يف مرحلة 

�ضدد الب�ضر على التفرد والختالف بني اجلماعات، لكن الآن، ل بد اأن 

نكر�ض مزيدا من الوقت لدرا�ضة مدى التقارب والت�ضابه بيننا وبني بقية 

املخلوقات يف مملكة احليوان«.

اأن  اأخرى  واأمور  احلياتية  والتجربة  للثقافة  »ميكن  �ضتوكل:  واأو�ضح 

لكن من  باأخرى،  اأو  ب�ضورة  البع�ض  بع�ضهم  يختلفون عن  الب�ضر  جتعل 

كالطيور  واح��د،  من�ضوؤهم  م�ضتقة  اأم��ة  الب�ضر  بحت،  بيولوجي  منطلق 

وحيوانات اأخرى«.

اأدت بيانات ماأخوذة من قمر ا�ضطناعي قدمي اإىل الك�ضف عن اأرا�ضٍ 

هو  ال�ضطناعي  القمر  وه��ذا  اأنتاركتيكا،  جليد  حتت  خمبوءة  قدمية 

التابع  الأر�ضية  امل�ضتقرة لدورة املحيطات واجلاذبية  م�ضتك�ضف احلالة 

لوكالة الف�ضاء الأوروبية، وهو قمر انتهت خدمته منذ خم�ضة اأعوام، لكن 

اأثناء خدمته اأعد خرائط تبنينِّ اختالف جمال جاذبية الأر�ض باختالف 

املنطقة يف جميع اأنحاء العامل.

فجمع جيولوجيون من جامعة كيل الأملانية بنينْ هذه البيانات وتقارير 

الأر�ضية  للق�ضرة  الأبعاد  ثالثية  خرائط  عليها  بناًء  واأع��دوا  زلزالية، 

املخبوءة حتت جليد اأنتاركتيكا والتي مل تُدَر�ض من قبل.

»�ضاينتفك  جملة  يف  نُ�ضرت  التي  البحثية  الدرا�ضة  ورق��ة  يف  وج��اء 

تقارب  اأنتاركتيكا  حافة  على  املدبَّبة  الق�ضرية  الطبقات  اأن  ريبورت�ض« 

الق�ضرة املوجودة يف عدة �ضواحل حول العامل، وهذا ي�ضري اإىل اأن تلك 

تُدعى  واح��دة  ق��ارة  القارات  كانت  عندما  بها  مت�ضلة  كانت  ال�ضواحل 

باجنيا.

واأو�ضحت الدرا�ضة اأن اأنتاركتيكا ال�ضرقية �ضبيهة جيولوجيًّا باأ�ضرتاليا 

والهند، لكنها تختلف اختالًفا كبرًيا عن ق�ضرة اجلزء الغربي، وهذا ي�ضري 

اإىل اختالف ال�ضواحل التي ات�ضلت بها يوًما، ويقدم ذلك للعلماء �ضورة 

اأو�ضح عن كيف كانت القارات مت�ضلة من قبل.

ونوهت الورقة البحثية اإىل اأن هذا الكت�ضاف لي�ض متعلًقا بعامل متقدم 

خمفي حتت البحر، بل اكت�ضاف �ضي�ضاعد العلماء على حت�ضني معارفهم 

عن عاملنا، حتى اإن بدا النوع الأول اأمتع واألنْفت.

جامعة ألمانية ترصد بقايا كائن قوي البنيان بحجم الفيل عاصر الديناصورات
قارة تحت جليد أنتاركتيكا

على ذمة باحثني بجامعة اآوب�ساال ال�سويدية

توافق االأ�سل االإ�سالمي القائل برجوع الب�رشية اإىل »اآدم« و»حواء«

ه��ن��اك م��ف��ه��وم ���ض��ائ��ع ت��ر���ض��خ ل���دى كثريين 

بالعاطفة،  املراأة  الع�ضور، ربط �ضورة  على مّر 

والرجل بالع�ضالت، ولكن ما مدى �ضحة ذلك 

من الناحية العلمية؟

باحثون من جامعتي  اأجراها  اأ�ضارت درا�ضة 

غال�ضكو واأدنربة واملركز امللكي للدفاع، اإىل اأن 

مفهوم �ضعف القدرات اجل�ضدية للمراأة »اأ�ضبح 

التدريب  على  امل���راأة  ح�ضلت  اإذا  واأن��ه  باليا« 

ال�ضحيح والإعداد املالئم، فاإنها �ضتكون بذات 

و�ضعبة  وق�ضوته،  اجل�ضدية  ال��رج��ل  ق���درات 

املرا�ض مثله.

اعتمدت الدرا�ضة على اختبار �ضمل جمموعة 

عبور  منهن  طلب  بريطانيات،  6 جمندات  من 

القارة املتجمدة اجلنوبية، وبعد انتهاء التجربة، 

تاأثريات  اأي  يظهرن  مل  اأنهن  الباحثون  وج��د 

منها  عانى  التي  لتلك  مغايرة  �ضلبية  �ضحية 

اجلنود الرجال، كما اأ�ضارت �ضحيفة التلغراف 

املجندات  اأخ�ضعت  الختبار،  ويف  الربيطانية. 

اجل�ضدية  الإع��دادات  لأق�ضى  جميعهن  ال�ضت 

للقيام بحملتهن عرب القارة املتجمدة اجلنوبية، 

حيث ق�ضت املجندات ال�ضت 62 يوًما يكافحن 

الرياح العاتية والنخفا�ض ال�ضديد يف درجات 

مياًل،   1056 م�ضافة  خاللها  قطعن  احل��رارة، 

باملواد  حمملة  زلج��ات  خلفهن  ي�ضحنب  وه��ن 

الغذائية واملعدات التي تزن 80 كيلوغراًما.

قبل  ال�ضحية  احلالة  الختبارات  و�ضملت 

وب��ع��د ال��رح��ل��ة، كما اع��ت��م��دت ال��درا���ض��ة على 

هرمون  وم�ضتويات  والفاعلية  اجلهد  موؤ�ضرات 

الإجناب ووزن اجل�ضم وقوة العظام.

»اأول رحلة  نوعها  الأوىل من  الدرا�ضة  وتعد 

على الإطالق مكونة من الن�ضاء«، وت�ضري اإىل اأن 

الن�ضاء ل�ضن معر�ضات اأكرث من الرجال لالإنهاك 

للرحالت  ال�ضلبية  ال��ت��اأث��ريات  اأو  اجل�����ض��دي 

القا�ضية، واأنهن مت�ضاويات مع الرجال يف القيام 

باملهام اجل�ضدية القا�ضية والقوية.

جدير بالذكر اأن جميع فروع ووظائف القوات 

اأمام الن�ضاء  امل�ضلحة الربيطانية باتت مفتوحة 

الربيطاين  ال��دف��اع  وزي��ر  اأعلنه  ق��رار  بح�ضب 

غافن ويليام�ضون ال�ضهر املا�ضي.

ك�ضفت درا�ضة علمية حديثة اأن اأحد اأنواع ال�ضكر ميكنه اأن »يربك« 

بالكامل«  جديدة  »و�ضيلة  ويوفر  ال�ضرطانية،  الأورام  منو  »ي�ضو�ض«  اأو 

يف  ال�ضكر  من  النوع  ه��ذا  ويوجد  الكيماوي،  العالج  تقبل  لتح�ضني 

و�ضعه الطبيعي يف التوت الربي، كما يوجد على �ضكل مكمل غذائي 

يعطى اأحياًنا لعالج اأمرا�ض اجلهاز البويل، بح�ضب ما ذكرت الدرا�ضة 

التي قام بها باحثون من جامعة غال�ضكو مع فريق من مركز الأبحاث 

ال�ضرطانية الربيطاين.

لكنهم  الفئران،  على  جتاربهم  الربيطاين  العلماء  فريق  واأج��رى 

اأكدوا اأنه ميكن تطبيقها وجتربتها على الإن�ضان »يوًما ما«، واأظهر 

العلماء اأن �ضكر »املانوز«، وهو �ضنو �ضكر الغلوكوز، يف�ضد منو الأورام 

ال�ضرطانية التي حتتاج اإىل ال�ضكر يف منوها ال�ضريع.

على  يعمل  ال�ضكر  اأن هذا  علماء جامعة غال�ضكو  وباخت�ضار، وجد 

»جتويع« اخلاليا ال�ضرطانية، التي ت�ضتهلك �ضكر الغلوكوز ب�ضراهة، كما 

ذكرت �ضحيفة الإندبندنت الربيطانية.

بع�ض  الطبيعة وت�ضنعه  الذي يوجد يف  املانوز،  ل�ضكر  الكيماوية  والرتكيبة 

الختالف  اأن  يبدو  لكن  الغلوكوز،  ب�ضكر  كبري  حد  اإىل  �ضبيهة  اجل�ضم،  خاليا 

تاأثريه  مهًما يف  عاماًل  ي�ضكل  بينهما  ع���������ل���������ى الب�ضيط 

اخلاليا ال�ضرطانية.

وب��ح�����ض��ب ال���ت���ج���رب���ة، ق��ام 

امل�ضابة  الفئران  باإعطاء  العلماء 

بطريقتني  الأورام،  من  خمتلفة  باأنواع 

ب��اإع��ط��اء  الأوىل  مت��ث��ل��ت  خمتلفتني، 

جمموعة من الفئران امل�ضابة 3 جرعات 

املجموعة  واأعطت  اأ�ضبوعًيا،  املانوز  �ضكر 

الأخرى من الفئران هذا النوع من ال�ضكر مذاًبا يف 

املاء على مدى اأيام الأ�ضبوع.

باحثون بجامعتي غال�سكو واأدنربة واملركز امللكي للدفاع

المرأة ليست أقل من الرجل في المهام 
الجسدية القاسية
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مر�ض باركن�سون عبارة عن ا�سطراب يف املخ يت�سبب تدريجًيا يف فقدان 

القدرة على ال�سيطرة على الع�سالت، ويعرف با�سم مر�ض ال�سلل الرعا�ض، 

ويف الأ�سل، كان يطلق عليه ا�سم »ال�سلل املهتز«، ثم اأ�سبح ال�سلل الرعا�ض 

بعدما تبني اأنه لي�ض كل من ي�ساب به يعاين اهتزازًا.

حمالت عاملية

كان  املر�ض  هذ  اكت�شف  من  اأول  اأن  اإىل  فتعود  باركن�شون  ت�شمية  اأم��ا 

الطبيب الإجنليزي جيم�ض باركن�شون، الذي ن�شر اأول و�شف تف�شيلي عن 

املر�ض يف مقال عام 1817، وت�شمل حمالت التوعية العامة العاملية منا�شبة 

يوم باركن�شون العاملي، الذي يقام �شنوياً يوم 11 اأبريل/ني�شان، وهو تاريخ 

ميالد دكتور باركن�شون.

عالمات مميزة

تبداأ اأعرا�ض مر�ض باركن�شون يف الظهور بدرجة خفيفة يف اأول الأمر، بل 

وتكاد تكون غري ملحوظة حتى اإنه يحدث جتاهل وتغا�شي عنها يف بع�ض 

الأحيان، وت�شمل العالمات املميزة لل�شلل الرعا�ض الإ�شابة بهزات متوا�شلة 

وتباطوؤ حركة اجل�شم و�شعف القدرة على التوازن.

عالج مبكر

تتطور اأعرا�ض مر�ض ال�شلل الرعا�ض ببطء على مدى 20 عاماً، وميكن اأن 

يوفر العالج املبكر عدة �شنوات تكون خالية من الأعرا�ض. وحتدث ح�وايل 

5 % اإىل 10 % من حالت الإ�شابة بال�شلل الرعا�ض قبل �شن اخلم�شني، 
املالكم  هما  مبكرة،  �شن  ال�شهرية يف  ال�شخ�شيات  من  اثنني  اأ�شاب  حيث 

حممد علي كالي، يف ال�42 من عمره، واملمثل مايكل جيه فوك�ض، يف �شن 

ال�30.عالمات مبكرة

تتمثل العالمات املبكرة للمر�ض، التي تكون خفية اأو ميكن اخللط بينها 

وبني حالت اأخرى، فيما يلي: اهتزاز طفيف لالإ�شبع اأو اليد اأو ال�شاق اأو 

اجللو�ض،  و�شع  من  الوقوف  �شعوبة  امل�شي،  �شعوبة يف  اأو  ال�شفة، �شالبة 

يف  متجمد  وجه  الظهر،  انحناء  املنتظمة،  وغري  ال�شغرية  اليدوية  الكتابة 

تعبري جاد كمن يرتدي قناًعا.

الأعرا�ض

• الرعا�ض: هو اأحد الأعرا�ض املبكرة حلوايل 70 % 
من مر�شى باركن�شون، وعادة ما يبداأ الرعا�ض يف اإ�شبع 

اأو يد عندما تكون اليد يف حالة راحة، ولي�ض عندما تكون 

قيد ال�شتخدام، وعادة ما يرتاوح بني 4 اإىل 6 هزات يف الثانية، اأو بطريقة 

رعا�ض دحرجة احلبة، كما لو كان املرء يدحرج قر�شاً بني الإبهام وال�شبابة.

• بطء احلركة: عندما ي�شل الإن�شان اإىل مرحلة الكرب يف ال�شن، ي�شبح 
بطيء احلركة طبيعياً، ولكن اإذا كان لديه »براديكين�شيا« وهو من اأعرا�ض 

مر�ض باركن�شون، فاإن احلركة البطيئة ت�شر باحلياة اليومية، عندما يريد 

املري�ض التحرك ل ي�شتجيب اجل�شم على الفور، اأو رمبا يتوقف فجاأة كاأنه 

جتمد.

• �شعف التوازن: يعاين معظم مر�شى ال�شلل الرعا�ض 
من تزايد يف و�شعية النحناء، مع ترهل الأكتاف وميل 

راأ�شهم اإىل الأمام، جنًبا اإىل جنب مع غريها من م�شاكل 

احلركة، قد يكون لديهم م�شكلة مع التوازن، مبا يزيد من خطر ال�شقوط.

• الت�شلب: يحدث الت�شلب عندما تظل الع�شالت جامدة ول ت�شرتخي. 
على �شبيل املثال، رمبا ل تتاأرجح الذراعني اأثناء امل�شي اأو يكون هناك تقل�ض 

اأو اأمل يف الع�شالت.

الت�سخي�ض

باركن�شون،  مبر�ض  ال�شخ�ض  اإ�شابة  ل�شتبعاد  املخ  فحو�شات  ت�شتخدم 

بالإ�شبع  النقر  يلي:  الرعا�ض على ما  ال�شلل  ولكن يعتمد ت�شخي�ض مر�ض 

والإبهام معاً اأو النقر بالقدم للتحقق من بطء احلركة، اإراحة اليد ملراقبة 

العنق والذراعني وال�شاقني للتحقق من  اأثناء حتريك  الرع�شة، ال�شرتخاء 

برفق  اخللف  من  املري�ض  �شحب  يتم  بينما  الوقوف  واجل��م��ود،  الت�شلب 

للتحقق من قدرته على التوازن.

الأكرث عر�سة لالإ�سابة

 ،62 باركن�شون هو  الأ�شخا�ض مبر�ض  الذي ي�شاب فيه  العمر  متو�شط 

 .% 4 اإىل  ب�2 %  عاماً   60 عن  اأعمارهم  تزيد  ملن  الإ�شابة  ن�شبة  وتقدر 

وترتفع ن�شبة املخاطر مبقدار طفيف اإذا كان اأحد الأقارب م�شاباً مبر�ض 

باركن�شون. كما ي�شيب مر�ض ال�شلل الرعا�ض الرجال اأكرث من الن�شاء.

اأنه  يرجح  ولكن  ب�شكل عام،  باركن�شون غري معروف  �شبب مر�ض  ويعد 

اأي�شا خطًرا متزايًدا  اأن هناك  وبيئية. كما  اإىل عوامل وراثية  رمبا يرجع 

احتمالت  ترتفع  املبيدات.  لبع�ض  بكرثة  يتعر�شون  الذين  الأ�شخا�ض  يف 

الإ�شابة مبر�ض باركن�شون بني من تعر�شوا لإ�شابات يف الراأ�ض. ويقل خطر 

الإ�شابة بال�شلل الرعا�ض بني املدخنني ومن ي�شربون القهوة اأو ال�شاي.

فيروس معدل قد يقضي 
على السرطان تمامًا

المالريا ال تزال تهدد 
12دولة

طور علماء بريطانيون فريو�شاً معدلً وراثياً باإمكانه 

قتل اخلاليا ال�شرطانية وتدمري اأماكن اختبائها، وكذلك 

 The« اخلاليا احلامية لها، ح�شب ما اأوردت �شحيفة

Sun« الربيطانية.
وكذلك  ال�شرطانية،  اخلاليا  الفريو�ض  ي�شتهدف 

اخلاليا ال�شليمة التي يتم خداعها لتتحول اإىل حماية 

ال�������ش���رط���ان م���ن دف���اع 

ويتمثل  املناعي.  اجلهاز 

يف  الليفية  اخلاليا  دور 

خمتلفة  اأن����واع  ح��م��اي��ة 

م���ن الأع�������ش���اء م��ًع��ا، 

تتعر�ض  اأن  ميكن  ولكن 

للخداع من قبل اخلاليا 

ال�شرطانية لت�شاعد بدورها على منو الأورام وانت�شارها 

واللتفاف على العالج. ويهاجم الفريو�ض، الذي طوره 

»كار�شينوما  خاليا  »اأوك�����ش��ف��ورد«  جامعة  م��ن  علماء 

carcinomas« ال�شرطانية، وهو اأكرث اأنواع ال�شرطان 
�شيوعاً، والذي عادة ما ي�شيب الكبد والكلى.

يقتل اخلاليا  ع��الج  اأي  ف��اإن  احل���ايل،  ال��وق��ت  ويف 

الليفية »املخدوعة« ميكن اأن يقتل اأي�شاً اخلاليا الليفية 

نخاع  يف  املوجودة  تلك  مثل  اجل�شم،  اأنحاء  جميع  يف 

العظام واجللد، مما قد ي�شبب نوعاً من الت�شمم.

���ا ي��دع��ى  ول���ذل���ك ا���ش��ت��خ��دم ال��ب��اح��ث��ون ف���ريو����شً

مهمته   »Enadenotocirev »اإن��ادي��ن��وت��و���ش��ريي��ف 

وهو   ،»carcinomas »كار�شينوما  خاليا  مع  التعامل 

يخ�شع حالياً للتجارب املعملية.

ملهاجمة  الفريو�ض  ذلك  ت�شميم  على  العلماء  وعمل 

اخلاليا ال�شرطانية فقط، وجتنب اخلاليا ال�شليمة.

الربوفي�شور  الدرا�شة،  يف  الرئي�شي  الباحث  وق��ال 

كريي في�شر من ق�شم الأورام بجامعة اأك�شفورد: »حتى 

عندما تقتل معظم اخلاليا ال�شرطانية يف الكار�شينوما، 

ال�شرطانية  اخلاليا  الليفية  اخلاليا  حتمي  اأن  ميكن 

املتبقية، وت�شاعدها على التعايف مرة اأخرى والنت�شار 

جمدداً«. واأ�شاف اأنه »حتى وقتنا احلايل، مل تكن هناك 

التي  والليفية  ال�شرطانية  كل اخلاليا  لقتل  اأي طريقة 

حتميها يف نف�ض الوقت، دون الإ�شرار ببقية اجل�شم«.

اجل��دي��د:  ال��ف��ريو���ض  عمل  طريقة  ���ش��ارح��اً  وت��اب��ع 

احلامية  الليفية  اخلاليا  ي�شتهدف  اجلديد  »الفريو�ض 

للخاليا  قتله  اأثناء  الوقت  نف�ض  يف  ال�شرطان  خلاليا 

ال�شرطانية، مما يجعله فعالً يف تقوية اجلهاز املناعي 

يف مواجهة الغزو ال�شرطاين«.

ال�شلطات  على  اإن  العاملية  ال�شحة  منظمة  قالت 

ا�شتمرار  الت�شدي حلالة  العامل  ال�شحية على م�شتوى 

دولة   12 على  جهودها  برتكيز  وذلك  املالريا،  انت�شار 

اأكرب  املالريا  فيها  حت�شد  اإفريقية،  معظمها  تقريًبا، 

عدد من ال�شحايا.

فقد اأظهر تقرير املنظمة التابعة لالأمم املتحدة لعام 

2018 عن املالريا، اأن العدد ال�شنوي حلالت الإ�شابة 
باملر�ض الذي ينقله البعو�ض ا�شتقر، بعد عدة �شنوات 

من الرتاجع امل�شتمر.

وقال بيدرو األون�شو، مدير الربنامج العاملي ملكافحة 

املالريا التابع للمنظمة، اإن العودة اإىل امل�شار ال�شحيح 

مكافحة  يف  احلايل  العام  للنهج  دقيقاً  �شبطاً  تتطلب 

املالريا، واأ�شاف يف مقابلة مع وكالة »رويرتز«: »امل�شكلة 

هي اأننا توقفنا عن التقدم«.

ويعمل العلماء على لقاحات حمتملة للمالريا وعلى 

اأ�شاليب جديدة لل�شيطرة على جتمعات البعو�ض، لكن 

اأن  عن  العاملية  ال�شحة  منظمة  تقرير  اأظهره  ما  مع 

حوايل ن�شف الأفارقة املهددين باملر�ض كانوا ل يزالون 

ل ينامون حتت �شباك معالج مببيدات ح�شرية يف عام 

تبعات  حتمل  بب�شاطة  ميكنه  ل  ال��ع��امل  ف��اإن   ،2017
انتظار جناح جهود العلماء.

اإحداث  نتح�شن يف  اأن  نحتاج  »لذلك  األون�شو:  وقال 

تاأثري اأكرب با�شتخدام الأدوات واملوارد التي لدينا«.

وكانت حالت الإ�شابة باملالريا يف العامل قد تراجعت 

ب�شكل م�شتمر من 239 مليون حالة يف عام 2010 اإىل 

214 مليون حالة يف عام 2015. اأما حالت الوفيات 
األف من   500 اإىل نحو  اآلف   607 تراجعت من  فقد 

عام 2010 حتى عام 2013. وكان تقرير عام 2017 

الإ�شابة  اإجمايل حالت  % من   80 اأن نحو  قد وجد 

دول   10 يف  تركزت  عنها  الناجمة  والوفيات  باملالريا 

اإفريقية، بينها الكامريون ونيجرييا وجمهورية الكونغو 

الدميقراطية، اإ�شافة اإىل الهند.

الغذائية  الوجبات  اأن  اإىل  درا�شة جديدة  اأ�شارت 

ميكن  الكربوهيدرات،  وعالية  الربوتينات  منخف�شة 

من  واحلماية  اأط��ول،  لفرتة  احلياة  مفتاح  تكون  اأن 

اخلرف.

جامعة  يف  الباحثون  وجد  ميل«،  »ديلي  وبح�شب 

�شيدين، اأن الفئران التي تتغذى على مثل هذا النظام 

العامة و�شحة  ال�شحة  اأظهرت حت�شًنا يف  الغذائي، 

الدماغ، بالإ�شافة اإىل التعلم والذاكرة، ويعتقد معدو 

الدرا�شة اأنه بالإمكان روؤية نتيجة مماثلة لدى الب�شر.

 Cell« امل��ن�����ش��ورة يف جم��ل��ة  ال��درا���ش��ة  وتُ��ظ��ه��ر 

الربوتينات  ذا  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  اأن   »Reports
العالية، له فوائد وقائية  املنخف�شة والكربوهيدرات 

احلرارية  ال�شعرات  ذي  للنظام  م�شابهة  للدماغ، 

على  الأم��د،  الطويلة  بفوائده  املعروف  املنخف�شة، 

الرغم من عدم ا�شتدامته لدى الب�شر.

وقال ديفني واهل، وهو مر�شح لدرا�شة الدكتوراه 

عالجات  اأي  حالًيا  توجد  »ل  التحليل:  ق��اد  ال��ذي 

الأمرا�ض،  اإبطاء هذه  للخرف، ميكننا  فعالة  دوائية 

لكننا ل ن�شتطيع اإيقافها، لذلك من املثري اأننا بداأنا 

عمر  يف  ت��وؤث��ر  التي  الغذائية  الأنظمة  حتديد  يف 

الدماغ«.

وا�شتطرد قائاًل: »بعد ما يقرب من 100 عام على 

ال�شعرات  تقييد  على  ت�شدد  التي  اجليدة،  الأبحاث 

�شحة  لتح�شني  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  كاأف�شل  احل��راري��ة 

القوار�ض،  لدى  الع�شبية  الأمرا�ض  وتاأخري  الدماغ، 

فاإن غالبية الب�شر يواجهون �شعوبة يف احلفاظ على 

هذا التقييد، ل�شيما يف املجتمعات الغربية«.

الفئران  بتغذية  الباحثون  ق��ام  ال��درا���ش��ة،  ويف 

وبروتني  الن�شا،  امل�شتقة من  املعقدة  بالكربوهيدرات 

ولتقييم فوائد  املوجود يف اجلنب واحلليب،  الكازين 

الدماغ من النظام الغذائي، ركز الباحثون على قرن 

اأمون اأو احُل�شني، وهي منطقة الدماغ امل�شوؤولة عن 

التعلم والذاكرة.

الربوتينات  منخف�ض  الغذائي  النظام  اأن  ويبدو 

لدى  احُل�شني  �شحة  ع��زز  الكربوهيدرات،  وع��ايل 

منخف�ض  الغذائي  النظام  من  اأكرب  ب�شكل  الفئران، 

ال�شعرات احلرارية.

اأجريت  تاريخية  اأخرى  بعد  الدرا�شة  هذه  وتاأتي 

عام 2015، يف مركز ت�شارلز بريكنز التابع جلامعة 

املنخف�شة  الربوتينات  اأن  اأظ��ه��ر  وال���ذي  �شيدين، 

تكون  اأن  الكربوهيدرات، ميكن  من  العالية  والن�شبة 

بفعالية النظام الغذائي منخف�ض ال�شعرات احلرارية 

من خالل  الفئران،  حياة  نف�شها، يف جمال حت�شني 

القلب ال�شليم و�شحة اجلهاز اله�شمي.

العالية تحمي الدماغ

»باركنسون« 
األعراض 

والتشخيص 
والعالج 

الكربوهيدرات



ع��م��اق��ة  �أن  �ل��ب��ع�����ض  ي��ع��ت��ق��د 

ل�شركة  �لتابعة  »قوقل«  �لتكنولوجيا 

�شيء  �أي  تفعل  ال  حالًيا،  �ألفابت 

ذل���ك غ��ر �شحيح،  ل��ك��ن  خ��اط��ئ، 

على  �إخفاقات  لعدة  تعر�شت  فقد 

و�أوقفت  �أطلقت  حيث  �ل�شنني،  مر 

وي�شتعر�ض  �ملنتجات،  من  �لعديد 

�ل��ت��ق��ري��ر �ل��ت��ايل ع����دد�ً م��ن تلك 

�شبكتها  ذل���ك  يف  مب��ا  �مل��ن��ت��ج��ات، 

.Google+ الجتماعية�

Google+ -

�أطلقت قوقل عام 2011 �شبكتها 

 Google+ الجتماعية قوقل با�ض�

�الجتماعية  �ل�����ش��ب��ك��ات  ملناف�شة 

�ل��ع��م��اق��ة م��ث��ل ف��ي�����ش��ب��وك، وبعد 

�شنو�تها  يف  ق��وًي��ا  من���ًو�  حتقيقها 

مليون   90 �م��ت��اك��ه��ا  م��ع  �الأوىل 

م�شتخدم بحلول نهاية عام 2011، 

باإعادة   2015 عام  �ل�شركة  قامت 

ت�شميمها من �أجل جتربة م�شتخدم 

�أكرث ب�شاطة، وقامت باإعادة �إدخال 

�لعديد من �ل�شمات �ل�شابقة ب�شكل 

تدريجي، لكن يف عام 2018 �أعلنت 

 Google+ ل�شركة �أنها �شوف تغلق�

بعد �أن مت �لك�شف عن خطاأ برجمي 

�أدى �إىل خرق كبر للبيانات وت�شبب 

�ل�شخ�شية  �ملعلومات  �خ���ر�ق  يف 

حلو�يل 500 �ألف م�شتخدم.

Google Answers -

�الأول  قوقل  م�شروع  �إط��اق  مت 

 Google قوقل«  »�إجابات  �مل�شمى 

�أبريل/ني�شان  �شهر  Answers يف 
2002 ك�شوق للمعرفة، حيث يطرح 
�الإجابة  ويتم  �أ�شئلة  �مل�شتخدمون 

من  ف��ري��ق  قبل  م��ن  بتعمق  عليها 

�ملتعاقدين مع �ل�شركة يطلق عليهم 

 Google شم باحثني �إجابات قوقل��

لكن   ،Answers Researchers
هذ� �مل�شروع توقف عن قبول �أ�شئلة 

دي�شمرب/كانون  �شهر  يف  ج��دي��دة 

�الأول 2006، وذلك بالرغم من �أن 

يز�ل  ال  و�الأجوبة  �الأ�شئلة  �أر�شيف 

متاًحا للجمهور.

Google Lively -

�ل���ع���و�مل  �إىل  ق���وق���ل  �ن��ط��ل��ق��ت 

خال  من   2008 عام  �الفر��شية 

Google Lively، وهي عبارة عن 
�لويب  �إىل  م�شتندة  �فر��شية  بيئة 

مع  بالتفاعل  للم�شتخدمني  ت�شمح 

�أنف�شهم  عن  و�لتعبر  �أ�شدقائهم 

�لاعبني  متعددة  لعبة  �شكل  على 

حظ  ول�شوء  ولكن  �الإن��رن��ت،  عرب 

تنطلق  مل  �خل���دم���ة  ف����اإن  ق���وق���ل، 

ومت  م��ت��وق��ًع��ا  ك���ان  �ل���ذي  بال�شكل 

�إلغاوؤها بعد ب�شعة �أ�شهر فقط من 

دي�شمرب/كانون  �شهر  يف  �إطاقها 

�الأول 2008.

Google Buzz -

باإطاق  �لبحث  عماقة  قامت 

Google Buzz عام 2010، وهي 
عبارة عن �أد�ة لل�شبكات �الجتماعية 

ومت  و�ملر��شلة  �ل�شغرة  و�ملدونات 

دجمها يف برنامج �لربيد �الإلكروين 

Gmail، بحيث ميكن للم�شتخدمني 
ومقاطع  و�ل�شور  �لرو�بط  م�شاركة 

�لفيديو ور�شائل �حلالة و�لتعليقات 

�الأد�ة  ه��ذه  ومثلت  �مل��ح��ادث��ات،  يف 

عامل  لدخول  �ل�شركة  من  حماولة 

ولكنها عانت  �الجتماعي،  �لتو��شل 

�لقانونية  �مل�شكات  من  ع��دد  من 

وم�����ش��ك��ات �خل�����ش��و���ش��ي��ة �أث��ن��اء 

عام  نهائًيا  �إيقافها  ومت  وج��وده��ا 

2011 حتى يت�شنى لل�شركة �لركيز 
.Google+ على

Google Video -

 Google Video �إط���اق  مت 

كخدمة جمانية من قوقل ال�شت�شافة 

2005، حيث �شمحت  �لفيديو عام 

على  �لفيديو  مقاطع  با�شت�شافة 

�شمن  وت�شمينها  �ل�شركة  خ���و�دم 

م��و�ق��ع �ل��وي��ب �الأخ����رى، مم��ا وفر 

��شت�شافة  �إمكانية  �ل��وي��ب  مل��و�ق��ع 

�لكثر من مقاطع �لفيديو عن بعد 

�لنطاق  يف  مل�شكات  �لتعر�ض  دون 

وبعد  �لتخزين،  �شعة  �أو  �ل���رددي 

يوتيوب  من�شة  على  ��شتحو�ذها 

عام 2006، �أوقفت �ل�شركة حتميل 

�خلدمة  ه��ذه  �إىل  �لفيديو  مقاطع 

يف 2009، ومت �إغاقها ر�شمًيا عام 

.2012
iGoogle -

يف   iGoogle ق��وق��ل  ط��رح��ت 

وك���ان   ،2005 م���اي���و/�أي���ار  ���ش��ه��ر 

مبثابة  ت��ك��ون  �أن  منها  �مل��ق�����ش��ود 

للم�شتخدم  تخ�شي�ًشا  �أكرث  �إ�شد�ر 

�لرئي�شية، بحيث  من �شفحة قوقل 

تخ�شي�شها  للم�شتخدمني  ميكن 

ب�شكل كبر، وهي عبارة عن �شفحة 

�إلكرونية  ق��اع��دة  �أو  ت�شغيل  ب��دء 

خم�ش�شة قابلة للتهيئة بلغة �أجاك�ض 

�أوقفت خدمة  �ل�شركة  لكن   ،Ajax
iGoogle يف �شهر نوفمرب/ت�شرين 
�لثاين 2013 نظًر� �إىل �أن �ل�شركة 

تاآكلت  قد  �إليها  �حلاجة  �أن  تعتقد 

من  تتمكن  وحتى  �لوقت  م��رور  مع 

على  �أك��رب  ب�شكل  جهودها  تركيز 

.Google+

Google Glass -

 Google ع����ن  �ل��ك�����ش��ف  مت 

 2012 ع��ام  علني  ب�شكل   Glass
عر�ض  ميكنها  ذكية  نظار�ت  وهي 

�ملعلومات �إىل جانب ما ير�ه مرتديها 

حممولة  ب�شرية  �شا�شة  با�شتخد�م 

�لنموذج  توفر  ومت  �ل��ر�أ���ض،  على 

�الأويل منها للموؤهلني �شمن برنامج 

�لواليات  يف   Glass Explorers
�ملتحدة مببلغ 1500 دوالر �أمركي 

على  لل�شر�ء  متاحة  ت�شبح  �أن  قبل 

و�متلكت   ،2014 عام  و��شع  نطاق 

�لنظارة كامر� فيديو مدجمة بدقة 

5 ميجابيك�شل لت�شوير فيديوهات، 
 Google لكن �شرعان ما �أ�شبحت

Glass نقطة جذب للنقد، ال �شيما 
فيما يتعلق باخل�شو�شية و�ملخاوف 

بال�شامة،  و�مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 

ودفعت هذه �النتقاد�ت، �إىل جانب 

�الأ�شعار  �رتفاع  مثل  �أخ��رى  ق�شايا 

وم�شاكل �لرب�مج، �شركة غوغل �إىل 

للنموذج  �مل�شتهلكني  مبيعات  �إنهاء 

رغ��م  وذل���ك   ،2015 ع���ام  �الأويل 

ويتم  لل�شركات،  مبيعاتها  ��شتمر�ر 

من  �أح���دث  �إ���ش��د�ر  تطوير  حالًيا 

�ملنتج.

alarabiya :امل�صدر
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م�شتخدمي  لدى  جديدة  خم��اوف  �نت�شرت 

ثغرة  �كت�شاف  بعد  و�ت�شاب،  �ل�شهر  �لتطبيق 

�جلدل،  من  �لكثر  �أث��ارت  �لتطبيق  يف  �أمنية 

لاأمن  بوينت«  »�شيك  �شركة  �أعلنت  ما  ح�شب 

�الإلكروين �لتي �كت�شفت �لثغرة، ونتيجة لذلك 

بد�أ كثرون من م�شتخدمي »و�ت�شاب« يف �لبحث 

على خ�شو�شيتهم يف  خ�شية  �آمنة،  بد�ئل  عن 

وي�شتخدمه  في�شبوك  ل�شركة  �ململوك  �لتطبيق 

نحو مليار ون�شف �ملليار يف �لعامل.

تطبيقات  ثاثة  متخ�ش�شة،  مو�قع  وقدمت 

تعتربها �آمنة، وميكن ملن يريدون هجر و�ت�شاب 

�العتماد عليها، وهي، تطبيق �شيجنال، وتطبيق 

هايك، وتطبيق تيليغر�م. بح�شب ما ذكر موقع 

�لبو�بة �لعربية لاأخبار �لتقنية.

يعترب تطبيق �شيجنال �الأكرث �أماناً بني جميع 

تطبيقات �لر��شل �الأخرى، فهو مملوك ملنظمة 

به  يو�شي  �ل��ذي  �لتطبيق  وه��و  �ل��ربجم��ي��ات، 

�ملد�فع عن �خل�شو�شية، و�ملوظف �ل�شابق يف 

وكالة �الأمن �لقومي �الأمركية �إدو�رد �شنودن.

و�ل�شبب يف �أن �شيجنال هو �أكرث �لتطبيقات 

ت�شفر  ب��روت��وك��ول  �إىل وج���ود  ي��رج��ع  �أم���اًن���ا، 

ي�شمى »Signal Protocol«، وهو عبارة عن 

بروتوكول ت�شفر ي�شتخدم لتوفر �لت�شفر من 

طرف �إىل طرف للمكاملات �ل�شوتية، ومكاملات 

�لفيديو و�ملر��شلة �لفورية للمحادثات.

عن  ر�ئًعا  بديًا  فيعترب  هايك،  تطبيق  �أما 

�شهرة  موؤخًر�  �كت�شب  حيث  و�ت�شاب،  تطبيق 

م�شتخدميه،  خ�شو�شية  حماية  مبيزة  لتمتعه 

درد�شاتهم  ب��اإخ��ف��اء  للم�شتخدمني  في�شمح 

�خلا�شة با�شتخد�م كلمة مرور.

�أنه ال ميكن  ومن �أهم ميز�ت هذ� �لتطبيق 

�إذ�  �إال  �إر�شال ر�شالة للم�شتخدم،  الأي �شخ�ض 

كان رقمه م�شجًا يف جهات �الت�شال �خلا�شة 

للتطبيق هي  �الأخ��رى  و�مليزة  �لهاتف،  به على 

�أر�شل  �حتو�وؤه على و�شع عدم �الت�شال، فاإذ� 

�أحدهم ر�شالة تظهر كاأنها مل ت�شل حتى يتيح 

�مل�شتخدم و�شولها �إىل �لدرد�شة.

تطبيق  ف��ه��و،  �لتطبيقات  ه��ذه  ث��ال��ث  �أم���ا 

ميزة  هي  تيليغر�م  مييز  ما  و�أه��م  تيليغر�م، 

�مل��ز�م��ن��ة �ل��ف��وري��ة ل��ل��ر���ش��ائ��ل ع��رب �الأن��ظ��م��ة 

��شتخد�م  ميكنك  حيث  �ملختلفة،  �الأ�شا�شية 

بك  �خلا�شة  �الأج��ه��زة  جميع  على  �لتطبيق 

ب�شا�شة  ر�شائلك  لتتز�من  �لوقت،  نف�ض  يف 

�للوحية  و�الأج���ه���زة  �ل��ذك��ي��ة،  �ل��ه��و�ت��ف  ع��رب 

و�حلو��شيب.

وبا�شتخد�م تيليغر�م ميكنك �إر�شال �لر�شائل، 

�أي  من  و�مللفات  �ملرئية،  و�ملقاطع  و�ل�شور، 

�إمكانية  مع  …�لخ«   doc، zip، mp3« نوع 

�إن�شاء جمموعات ت�شل �إىل 100 �ألف �شخ�ض، 

�إ�شافة �إىل �لقنو�ت حيث ميكنك ن�شر �ملحتوى 

�إىل جمهور غر حمدود.

وباإمكانك مر��شلة جهات �الت�شال �خلا�شة 

�أ�شماء  با�شتخد�م  �الأ�شخا�ض  جتد  و�أن  بك، 

م�شتخدميهم، باالإ�شافة �إىل كل ذلك تتو�فر به 

ميزة �ملكاملات �مل�شفرة.

skynewsarabia :امل�صدر

تخطط �شركة �آبل الإعادة �إنتاج هاتفها �لر�ئد 

للعام �ملا�شي iPhone X و�إعادته �إىل �لو�جهة 

كافية من هو�تف  �أع��د�د  بيع  ف�شلت يف  �أن  بعد 

و   iPhone XS �الأح��دث   iPhone X �آيفون 

وذلك   ،iPhone XR و   iPhone XS Max
جورنال،  �شريت  وول  ل�شحيفة  لتقرير  وفًقا 

و�لذي �أ�شار �إىل �أن �ل�شركة �شتقدم �لدعم مل�شغلي 

مبيعات  لتعزيز  �ليابان  يف  �ملحمولة  �لهو�تف 

جهازها �الأقل تكلفة iPhone XR، حيث تعتزم 

�لكربى  �ليابانية  �لا�شلكية  �الت�شاالت  �شركات 

خف�ض �شعر جهاز هاتف �آيفون �جلديد قريباً.

�شهر  من  �أقل  مرور  بعد  �خلطوة  هذه  وتاأتي 

من �إطاق iPhone XR، وكانت �ل�شحيفة قد 

�آبل  �أن  �الأ�شبوع  هذ�  من  �شابق  وقت  ذك��رت يف 

قد خف�شت طلبات �الإنتاج يف �الأ�شابيع �الأخرة 

�لتي  �جل��دي��دة  �آي��ف��ون  هو�تف  ط���ر�ز�ت  جلميع 

�خل�شم  وميثل  �شبتمرب/�أيلول،  يف  �إطاقها  مت 

باالإ�شافة  �ليابان،  �لهاتف يف  �شعر  على  �لفعلي 

�إىل �لتخفي�شات �لكبرة يف خطط �الإنتاج �لعاملية 

بني  �ملحدود  �حلما�ض  على  XR، عامة  لهاتف 

�مل�شتهلكني لهذ� �لطر�ز.

ويتميز هذ� �لطر�ز مبيز�ت �أقل من �الإ�شد�رين 

�آبل وبتكلفة �أعلى من تكلفة مناذج  �الآخرين من 

كما   ،iPhone 8 مثل  �ل�شهرة  �ملا�شي  �لعام 

 iPhone جهاز  ت�شتخدم  �آب��ل  �شركة  �أن  ورد 

جلهاز  �ملنخف�شة  �ملبيعات  ع��ن  للتعوي�ض   X
iPhone XS و XS Max، ويدعي �لتقرير �أن 
طر�ز iPhone X �الأقدم هو �أرخ�ض من حيث 

�لت�شنيع  ومعد�ت  �ملكونات  الأن  �الإن��ت��اج  تكلفة 

�أ�شبحت �الآن �أقدم وبالتايل �أرخ�ض.

�شركة  الأن  �ل�شيء  بع�ض  غريًبا  �لقر�ر  ويعد 

�إنتاج  �لثاين  يناير/كانون  �شهر  يف  خف�شت  �آبل 

�إىل  مليون   40 م��ن  �لن�شف  �إىل   iPhone X
�لرئي�شية يف  �الأ�شو�ق  وكانت  وح��دة،  مليون   20
�مل�شوؤولة  هي  و�أوروب��ا  و�ل�شني  �ملتحدة  �لواليات 

بعد  �أول��ي��ة  �شجة  بعد  �لبطيئة  �ملبيعات  ع��ن 

نوفمرب/ت�شرين  �شهر  يف   iPhone X �إط��اق 

�لثاين 2017.ويدرك �لعماء �ملهتمون باالأ�شعار 

�أن باإمكانهم �شر�ء هاتف �لعام �ملا�شي بدالً من 

هو�تف هذ� �لعام مقابل تكلفة �أقل بكثر، ويعتقد 

�أن ذلك �شيكون له تاأثر على مبيعات �لطر�ز�ت 

 iPhone X جهاز  يتميز  حيث  تكلفة،  �الأك��رث 

هاتف  ت�شميم  م��ع  تقريًبا  متطابق  بت�شميم 

�مل��ي��ز�ت  لبع�ض  يفتقر  لكنه   ،iPhone XS
�لذي  و�ملعالج  �ملح�شنة  �لكامر�  مثل  �جلديدة 

aitnews :متت ترقيته.                   امل�صدر

3 بدائل آمنة عن
»واتساب«

ضعف مبيعات »iPhone XS« يدفع 
آبل لتخفيض األسعار

أبرز إخفاقات »قوقل« 
عبر السنين

Google Videoو Google Livelyو Google+ أ�شهرها�

بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة
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يتكون الغالف اجلوي من خم�س طبقات:

كالرياح  املختلفة  اجل��وي��ة  الظواهر  حت��دث  الييروبييو�ييسييفيير:  طييبييقيية 

واملطبات  والعوا�صف  الهوائية  والتيارات  والأمطار  وال�صحب  وال�صباب 

الهوائية وغريها يف طبقة الرتوبو�صفري، وتتناق�ص فيها درجة احلرارة 

اأك�صيد  مع الرتفاع، واأهم الغازات فيها النيرتوجني والأك�صجني وثاين 

الكربون وبخار املاء، وتعمل هذه الطبقة على تنظيم درجة احلرارة على 

�صطح الأر�ص حيث حتتوي على ن�صبة كبرية من بخار املاء، وتقوم هذه 

الطبقة بن�صر وت�صتيت ال�صوء القادم من اأ�صعة ال�صم�ص، لكي ي�صل اإىل 

املناطق املختلفة من �صطح الأر�ص.

طيييبيييقييية الييي�يييسيييراتيييو�يييسيييفييير 

»طبقة اجلو العلوي«: وميكن 

ال�صكون،  بطبقة  ت�صميتها 

اجلوية  الظواهر  من  خللوها 

املختلفة، ومتتاز هذه الطبقة 

بالإ�صتقرار وينعدم فيها بخار 

امل���اء وت��ك��ون ج��اف��ة، ولذلك 

يُعد الطريان يف هذه الطبقة 

هذه  ومتتد  ومثالياً،  مريحاً 

 50 ح�����وايل  اإىل  ال��ط��ب��ق��ة 

كيلومرتاً من �صطح الأر�ص.

املاء،  اأنها ل حتتوي على بخار  ال�صرتاتو�صفري  واأهم مميزات طبقة 

 km 50 وتزداد درجة احلرارة مع الرتفاع ثم تتناق�ص من جديد بعد

غاز  على  وحتتوي  راأ�صية،  ولي�صت  اأفقية  فيها  الهواء  وتيارات  تقريباً، 

الأوزون املهم حلماية الكائنات احلية والأر�ص عموماً من اأ�صعة ال�صم�ص 

فوق البنف�صجية.

طبقة امليزو�سفر »الطبقة الو�سطى«: وهي فوق طبقة ال�صكون ومتتد 

حتى حوايل 85 كلم، وتنخف�ص فيها درجة احلرارة مع الإرتفاع وميكن 

اأن ت�صل اإىل  100-ْم عند 80  كلم تقريباً، وتتميز طبقة امليزو�صفري 

Mesosphere بانخفا�ص درجة احلرارة مع الرتفاع وهي اأبرد طبقة 
وال�صهب  النيازك  معظم  الطبقة حترتق  هذه  ويف  اجلوي،  الغالف  يف 

املتجهة نحو �صطح الأر�ص.

اإىل  الطبقة  هذه  ومتتد  احليييراريييية«:  »الطبقة  الثرمو�سفر  طبقة 

اأن درجة احلرارة  690 كلم من �صطح الأر�ص، واأهم مميزاتها  حوايل 

فيها تزداد مع الرتفاع ب�صبب تعر�صها لأ�صعة ال�صم�ص فوق البنف�صجية 

وتاأين ذرات الهواء فيها، وميكن اأن ت�صل درجة احلرارة فيها اإىل حوايل 

2000ْم، وكثافة الهواء فيها قليلة، ويُطلق على الق�صم الأ�صفل من هذه 
الطبقة ا�صم طبقة الأيونو�صفري Ionosphere اأو طبقة الأثري، وهذه 

الطبقة م�صحونة كهربائياً وفيها يتم عك�ص املوجات الال�صلكية الق�صرية 

اأو الكهرومغناطي�صية واإعادتها اإىل �صطح الأر�ص مما ي�صمح بالإت�صالت 

الال�صلكية.

من  الأعلى  الطبقة  وهي  اخلييارجييييية«:  »الطبقة  الإك�سو�سفر  طبقة 

كم   1000 فوق  ارتفاع  الثبريمو�صفري على  فوق طبقة  الغالف اجلوي 

هذه  يف  الرئي�ص  والغاز  اخلارجي،  بالف�صاء  تدريجياً  لتندمج  ومتتد 

الطبقة هو الهيدروجني، واجلاذبية الأر�صية فيها قليلة جداً.

اأ. ن�سيم من�سور اآل اأيوب

ماج�ستر العلوم يف العلوم البيئية

nasem33@hotmail.com

التي  املهمة  احلياتية  ال�صالمة  قواعد  من 

عن  البتعاد  ���ص��رورة  �صغرنا،  منذ  تعلمناها 

وخارجه،  املنزل  يف  الكهرباء  واأ�صالك  خطوط 

مبا يف ذلك الأجهزة واملعدات الكهربائية وعدم 

مل�صها.

لكن قد يدفعنا الطفل يف داخل كل واحد منا 

اإىل الت�صاوؤل عن �صبب عدم �صقوط الطيور عن 

وقوفها  بفعل  ميتة  م�صعوقة  الكهرباء  اأ�صالك 

على  تقف  الع�صافري  نُ�صاهد  فنحن  عليها، 

تاأثر  دون  الكهربائية  العايل  ال�صغط  خطوط 

على الرغم من �صدة التيار املار بهذه الأ�صالك، 

عندما  تُ�صعق  اأن  من  الطيور  مينع  ال��ذي  فما 

تقف على خطوط الكهرباء!

لفهم هذا الأمر، يجب اأن نتذكُّر اأن الكهرباء 

نقطة  من  تنتقل  اإلكرتونات  حركة  اإل  هي  ما 

اإل عرب  مُير  ل  الكهربائي  والتيار  اأخ��رى،  اإىل 

اأب�صط  يف  الكهربية  فالدائرة  مغلقة،  دائ��رات 

الكهربي  للجهد  م�صدر  م��ن  تتكون  �صورها 

ومقاومة، وعند ت�صليط فرق جهد كهربائي بني 

حاملة  الإلكرتونات  يدفع  فاإنه  مقاومة  طريف 

ومل��رور  ال��دائ��رة،  داخ��ل  احلركة  اإىل  ال�صحنات 

التيار الكهربائي بني نقطتني، يجب وجود فرق 

جهد بني هاتني النقطتني، واإل لن يكون هناك 

ما يدفع الإلكرتونات من مكانها.

تتاأثر  ل  التي  اخلارقة  الطيور  اإىل  بالعودة 

بالكهرباء ول تُ�صعق ب�صببها، فاإن الأمر بب�صاطة 

يف  امل��ار  للجهد  م�صاوياً  ج��ه��داً  تكت�صب  اأن��ه��ا 

ال�صلك الكهربائي، بالتايل فاإن التيار �صيتعامل 

على  نقاط  اأنها جمرد  على  الطائر  اأق��دام  مع 

ال�صلك  يف  طريقه  و�صيُكمل  املو�صل،  ال�صطح 

متجاوًزا املرور يف ج�صم الطائر.

�صخرة  وج��ود  لنتخيل  اأك��ر،  ذلك  ولتب�صيط 

على اأر�ص م�صتوية، ما الذي يدفعها للحركة؟ 

ل �صيء! لكن اإذا مت و�صع هذه ال�صخرة اأعلى 

منحدر، فاإن ال�صخرة �صتكت�صب طاقة و�صع عما 

كانت عليه بالأ�صفل؛ وبالتايل فاإن قوى اجلاذبية 

�صت�صحبها لأ�صفل املنحدر طاملا مل يُِعقها �صيء.

يف  الكهربائي  التيار  فل�صفة  هو  اآخ��ر  �صبب 

اختيار امل�صار الذي مي�صي به، فالتيار الكهربي 

يختار الطريق الذي يحتوي على اأقل قدر ممكن 

يف  الأق��ل  امل�صار  ن�صميه  كما  اأو  العوائق،  من 

الطائر  مقاومة  اإن  وحيث  الكهربائية،  املقاومة 

بالن�صبة لل�صلك كبرية جًدا، وال�صلك تكاد تكون 

�صفر، فاإن التيار يختار الطريق الأ�صهل ويختار 

ال�صلك ليمر عربه متجاوًزا الطائر!

توجد عالقة وثيقة بني اخل�صائ�ص الفراغية 

ومن  الإن�صاين،  ال�صلوك  وبني  للمكان  »البيئية« 

كونها  العالقة  ه��ذه  متيز  التي  ال�صفات  اأه��م 

يتاأثر  الإن�صاين  ال�صلوك  اأن  تبادلية، وهذا يعني 

اأن  كما  الب�صر،  فيها  يوجد  التي  املبنية  بالبيئة 

بال�صلوك  ت��ت��اأث��ر  للمكان  البيئية  اخل�صائ�ص 

الإن�صاين غالًبا عرب الت�صميم اأو التعديل.

وق����د ت��ن��اول��ت درا�����ص����ات ع���دي���دة ال��ع��الق��ة 

بع�ص  يف  ت��ك��ون  وك��ي��ف  والبيئة،  ال�صلوك  ب��ني 

الإن�صاين  بال�صلوك  اأكرب  متاأثرة بدرجة  الأحيان 

»اخل�صائ�ص اأو التف�صيالت ال�صخ�صية« واأحياًنا 

تكون متاأثرة بال�صمات البيئية للفراغ اأو املكان.

ومع اأن درا�صة ال�صلوك الإن�صاين تعد من اأعقد 

الداخلية  ال��ع��وام��ل  لكرة  الأم����ور، 

اأن  اإل  فيها،  امل��وؤث��رة  واخل��ارج��ي��ة 

يف  كثريا  ت�صاعد  العلمية  املناهج 

املحيط  على  واآث��اره  ال�صلوك  ر�صد 

املكاين، والعك�ص.

بال�صلوك،  البيئة  تاأثر  اأمثلة  من 

للف�صل  جمتمعنا  يف  مثاًل  احلاجة 

بني الرجال والن�صاء، ولذلك �صارت 

معظم البيوت عندنا توفر غرفة طعام »مقلط« 

الرجال،  ال�صيوف  جهة  يفتح  اأحدهما  ببابني، 

وب��ال��ت��ايل يخدم  ال��ب��ي��ت،  و���ص��ط  والآخ����ر جهة 

فراًغا  املقلط  �صار  وبذلك  الن�صاء؛  ال�صيوف 

متنقاًل بني ق�صم الرجال وق�صم الن�صاء يف املنزل، 

وق��ت  ف��ف��ي  ال���ص��ت��خ��دام،  بح�صب 

جتهيز الأكل يف املقلط، يقفل الباب 

من جهة الرجال؛ بحيث تتحرك اأهل 

البيت اأو الن�صاء بحرية ذهاًبا واإياًبا 

من املطبخ اإىل املقلط، وبعد النتهاء 

جهة  من  الباب  يقفل  التجهيز،  من 

من  الرجال  وي�صبح حترك  الن�صاء، 

املجل�ص اإىل املقلط حًرا، دون التاأثري 

على خ�صو�صية اأهل البيت اأو ال�صيوف الن�صاء.

د. حممد بن عبدالعزيز ال�سرمي

اأ�صتاذ العمارة وال�صلوك البيئي امل�صارك

كلية العمارة والتخطيط

mshraim@ksu.edu.sa

العالقة بين اإلنسان والمكان!

عمرانيات

الغالف الجوي »2ـ2«
جيولوجيات

علويه بنت علوي موىل خيله

جامعة امللك �سعود

لوحة بعنوان:

عاصفة حزم 
وعزم

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

اأحد اأهم الأحداث حتت راية اململكة، 

حيث جت�صد يف جميع ما يحمله ال�صقر 

م���ن ���ص��ف��ات ال���ع���روب���ة، وال�����ص��رع��ة يف 

النظر  ودق��ة  ال��ع��دو،  على  النق�صا�ص 

لي�صع  العا�صفة،  لهذه  امل�صتقبلية  للروؤية 

ملكنا �صلمان اخلري - حفظه اهلل - وويل 

اخلارجي  للعدوان  حداً  وجنوده،  عهده 

من التدخل يف ال�صوؤون العربية.

الطيور ال تصعق بأسالك الكهرباء!
غرائب حول العالم
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ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة 

الر�ساعة  ع��ن 

ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 

ال���ب���ه���و  يف 

ال���رئ���ي�������س���ي 

ب����امل����دي����ن����ة 

اجل����ام����ع����ي����ة 

ل���ل���ط���ال���ب���ات، 

حت��ت اإ���س��راف د. 

املني�سري،  اجل��وه��ره 

ن����دى  د.  ومب���������س����ارك����ة 

وعدد  املعيقلي،  روؤمي  د.  اليو�سفي، 

بكلية  الثانية  ال�سنة  طالبات  م��ن 

ال�ساعه  من  احلملة  ت�ستمر  الطب. 

ال�ساعة  حتى  ظهًرا  ع�سرة  الثانية 

لتثقيف  وت��ه��دف  ع�����س��راً،  الثالثة 

وت�سجيعهن  والطالبات  املوظفات 

الر�ساعة  ممار�سة  على 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وذل���ك 

م���واك���ب���ة جل��ه��ود 

الطبية  امل��دي��ن��ة 

اجل����ام����ع����ي����ة 

وت����وج����ه����ه����ا 

ل���ت�������س���ج���ي���ع 

ال����ر�����س����اع����ة 

ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 

مت����ا�����س����ًي����ا م��ع 

منظمة  ت��وج��ه��ات 

ال�������س���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة 

وم���ن���ظ���م���ة ال��ي��ون��ي�����س��ي��ف 

بالن�سمام اإىل امل�ست�سفيات �سديقة 

وت�سجيع  تبني  خالل  من  الطفولة 

الر�ساعة الطبيعية.

كتب: مهند العتيبي

اأطلق نادي الإعالم مطلع ال�سهر 

وال��ذي  »باملجمل«  برنامج  احل��ايل 

الأن��دي��ة  اأخ��ب��ار  اأب���رز  بعر�ض  يعنى 

الطالبية. 

وي�ستعر�ض »باملجمل« اأبزر اأخبار 

عرب  اأ�سبوع،  كل  الطالبية  الأندية 

يوم  كل  و»يوتيوب«  »تويرت«  من�ستي 

جمعة ب�سكل اأ�سبوعي.

وياأتي الربنامج بالتعاون بني نادي 

الطالبية  الأن��دي��ة  واإدارة  الإع���الم 

امل��ال��ك��ي  ع���ب���داهلل  اأ.  وب���اإ����س���راف 

والطالب  الطالبية  الأن��دي��ة  مدير 

ن��ادي  رئي�ض  ال��ع��م��ران  عبدالعزيز 

الإعالم.

�سل�سلة  الإع����الم  ن���ادي  واخ��ت��ت��م 

اجلمعة  يوم  الأول  الف�سل  حلقات 

املا�سي بحلقه ا�ستثنائية، مت خاللها 

التي  احل�سرية  الأرق��ام  بع�ض  ذكر 

خالل  الطالبية  الأن��دي��ة  حققتها 

ن��ادي  وي�ستاأنف  ال�سابق،  الف�سل 

الإع������الم ع��م��ل ال���ربن���ام���ج ب��داي��ة 

الأ�سبوع الأول من الف�سل الدرا�سي 

الثاين.

كتبت: ريهام الزعيبي

الثقايف  فهد  امللك  مركز  يف  للطفل  العاملي  اليوم  مهرجان  اأقيم 

موؤخراً، وكان ذلك للتوعية والرتفيه لالأطفال يف اآن واحد، مب�ساركة 

�سعود.  امللك  جامعة  اأندية  وكذلك  واملراكز  اجلمعيات  من  العديد 

الف�سحى  الق�سائد  كاإلقاء  الأطفال  ملواهب  عرو�ض  الفعالية  تخلل 

والنبطي، و�سملت العرو�ض م�ساركة العديد من الأطفال من جميع 

املراحل العمرية، وا�ستهدفت فعاليات املهرجان تعزيز اأداء الأطفال 

وت�سجيعهم على �سقل مواهبهم وال�ستمرار يف ممار�ستها.

وقد �سارك نادي امل�سرح يف هذا املهرجان ممثاًل لأندية جامعة 

امللك �سعود الطالبية، وذلك من خالل عدة اأركان خا�سة بالأطفال، 

املمتعة  الق�س�ض  بقراءة  خا�ض  ركن  وهو  حكواتي«،  »ركن  و�سملت 

غري  بطريقة  ال��ق��راءة  اأهمية  عن  لالأطفال  ر�سالة  وب��ث  وال�سيقة 

مبا�سرة وممتعة. الركن الآخر هو »م�سرح الدمى« املمتع حيث متثلت 

ال�سخ�سيات يف هيئة دمى قريبة لهتمامات الأطفال وميولهم. اأما 

الركن الأخري فهو اأ�ستديو خا�ض للتقاط ال�سور لالأطفال.

قامت وحدة التدريب والتوظيف امل�ساندة بكلية املجتمع بالتعاون 

مع �سركة »جلام« باإجراء مقابالت �سخ�سية مبقر الكلية للوظائف 

املطروحة من �سركة »جلام« خلريجي الكلية، و�سهدت وحدة التدريب 

والتقائه  املقابالت  ملقر  الكلية  عميد  زي��ارة  امل�ساندة  والتوظيف 

يف  والإر�ساد  الن�سح  لهم  وتوجيهه  الوظائف  تلك  على  باملتقدمني 

بها  يتحلى  اأن  يجب  التي  الهامه  والأ�س�ض  العملية  حياتهم  بداية 

اأن يكون  يوؤهله  العلم واملهارة، مما  الذي نهل من  املوظف الطموح 

�سفرياً جلامعة الوطن جامعة امللك �سعود.

»المجتمع« توفر وظائف للخريجين

حملة توعوية عن الرضاعة 
الطبيعية.. اليوم

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

بيئة تعيق البحث العلمي

د. فهد بن عبداهلل الطياش

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  تغريدات  حركت  هل 

يف  تكمن  والتي  ال��راك��دة،  املياه  العامري  اأحمد  الدكتور  العلمي 

معوقات البحث العلمي يف اجلامعات ال�سعودية؟

درا�سات  نتاج  واإمنا  �سخ�سي  انطباع  وليدة  لي�ست  فتغريداته   

مبنية على وثائق واإح�ساء دقيق، يقول اإن متو�سط الإنتاج العلمي 

يتيم يف  بحث  هو  ال�سعودية  اجلامعات  التدري�ض يف  هيئة  لع�سو 

اإن  العلمي اجلاد  بالنقا�ض  اأ�سئلة جديرة  ويطرح  الدرا�سي،  العام 

اأردنا التقدم يف م�ساف اجلامعات العاملية. 

ويرى اأن الأ�سباب كثرية واأن العالج غري جمٍد طاملا اأن الأ�سباب 

مزيج بني معوقات الداخل واخلارج، ولكن ا�ستكمالً لطرح اأ�ستاذنا 

اأبحاث  على  حتفز  ل  العلمية  الأق�سام  بيئة  اأن  اأعتقد  القدير 

هذا  عن  التدري�ض  هيئة  ع�سو  ان�سغال  ب�سبب  للمعرفة  الإ�سافة 

النوع من الأبحاث، وهي البيئة احلا�سنة لهذا الع�سو الذي نتوقع 

منه الإنتاج العلمي املميز.

ففي اعتقادي املتوا�سع بدلً من البحث يف دوامة املعيقات والتي 

الأق�سام  اأداء  اآلية مماثلة ملراجعة  اأن ن�سع  لعقود  مل نخرج منها 

واأن   العلمي،  التميز  واأبحاث  الرتقية  اأبحاث  معايري  وفق  �سنوًيا 

املنتجة  لالأق�سام  اجلامعة  ميزانية  يف  املوجود  الدعم  يخ�س�ض 

واملتناف�سة، اأما الأق�سام الراكدة فهي التي يجب اأن نحرك مياهها 

البحوث  دع��م  يف  التق�سري  اإىل  ن�سري  ل�سنوات  وكنا  ال��راك��دة، 

ت�سدع  من  اأه��م  ال�سخر  �سقوق  يف  البحث  فاأ�سبح  الإن�سانية، 

الب�سر، وهكذا و�سل بنا اإىل اأبحاث خا�سة للرتقية والدعم على 

ح�ساب اأبحاث تهم املجتمع وتطويره.

قد  العامري  الدكتور  اأن  اأعتقد  ولكني  هنا،  مت�سائًما  ل�ست   

يقود  اأن  فاأمتنى  العالج،  وهو اخلبري يف  يده على اجلرح،  و�سع 

الآن  ت�ستحق منا  الوطن، فبالدنا  العلمي على م�ستوى  الت�سحيح 

اإعادة البو�سلة نحو اأبحاث التميز على م�ستوى الأق�سام، ولنرتك 

اأبحاث الرتقية لأهلها، فهم اأدرى بها. 
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ن�شاط متميز لطالب التطبيق يف ق�شم الإعالم م�شار »العالقات العامة« خالل م�شاركتهم يف عدد من امل�ؤمترات 

واملعار�ض بكلية الطب واملدينة الطبية اجلامعية

»بالمجمل«.. برنامج أسبوعي يستعرض أخبار األندية

نادي المسرح يشارك في 
مهرجان اليوم العالمي للطفل

فتح الترشيح لبعض المناصب 
القيادية بالجامعة

لختيار  ال�ست�سارية  اللجنة  اأعلنت 

على  وب��ن��اًء  واملعاهد  الكليات  عمداء 

توجيه معايل مدير اجلامعة، عن فتح 

عميد  ملن�سب  للرت�سيح  القبول  ب��اب 

كلية الرتبية، عميد كلية اإدارة الأعمال، 

اأق�سام  وعميدة  ال�سيدلة،  كلية  عميد 

عن  وذلك  الطبية،  والدرا�سات  العلوم 

اأو  احل���ايل  للعميد  ال��ت��ج��دي��د  ط��ري��ق 

العميد  تقييم  وكذلك  عنه،  التعوي�ض 

عمادته،  فرتة  �ستنتهي  وال��ذي  احلايل 

وذلك عن طريق الرابط التايل واملوجود 

يف موقع اللجنة الإلكرتوين:

https://eservices.ksu.edu. 

sa/DeansSelection
ذكر ذلك لر�سالة اجلامعة اأمني �سر 

اللجنة الأ�ستاذ جنيب الغريري، واأ�سار 

اإىل اأن اجلامعة ت�سعى لختيار الأف�سل 

ل��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب ال��ق��ي��ادي��ة. واأه��اب��ت 

رجالً  الرت�سيح  لهم  يحق  مبن  اللجنة 

اختيار  اإج��راءات  تنظيم  ح�سب  ون�ساًء 

وت��ر���س��ي��ح ع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات وامل��ع��اه��د 

على  الط��الع  �سعود  امللك  جامعة  يف 

ال�سمات املتوقعة يف املر�سحني ملن�سب 

جامعة  يف  وامل��ع��اه��د  الكليات  عميد 

اختيار  واإجراءات  واأنظمة  �سعود  امللك 

واإر���س��ال  ال��ك��ل��ي��ات،  ع��م��داء  وتر�سيح 

اإليه  امل�سار  الرابط  على  تر�سيحاتهم 

اأعاله، حيث يقفل باب الرت�سيح بنهاية 

امل��واف��ق  1440/4/8ه�  ال�سبت  ي��وم 

2018/12/15م.
وكالء  اللجنة  دعت  املنا�سبة  وبهذه 

هيئة  اأع�ساء  وجميع  الأق�سام  وروؤ�ساء 

عنها،  املعلن  الكليات  يف  ال��ت��دري�����ض 

كليتهم  عميد  اأداء  تقييم  للم�ساركة يف 

اخل��ا���ض  التقييم  من���وذج  ط��ري��ق  ع��ن 

اأن التقييم متاح حتى يوم  بذلك، علماً 

ال�سبت 1440/4/8ه�.

ال�سفحة  اإىل هذه  الدخول  ويتطلب 

اخلا�ض  الإلكرتوين  الربيد  ا�ستخدام 

بنطاق اجلامعة @ksu.edu.sa وكلمة 

�سالحية  وتقت�سر  به،  املرتبطة  ال�سر 

وروؤ���س��اء  الكلية،  وك��الء  على  التقييم 

يف  التدري�ض  هيئة  واأع�ساء  الأق�سام، 

للجميع  اللجنة  واأك��دت  املعنية.  الكلية 

اأن البيانات التي يت�سمنها هذا التقييم 

ال�سرية،  مبنتهى  معها  التعامل  �سيتم 

ولن ت�ستخدم اإل يف اإجراءات املفا�سلة 

بني املر�سحني لعمادة الكلية.


